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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI  INFRASTRUCTURII  
 

   

Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind măsurile de 

raționalizare în scopul înregistrării de 

progrese în direcția realizării rețelei 

transeuropene de transport (TEN-T)  

Iniţiatori: MTI 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Februarie 

2023 

 

 

 

 

 

- prezentul proiect de act normativ vizează introducerea 

termenului de ”obiectiv de expropriere”; 

- 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); 

- modificarea alin. (1) din art. 12 și a alin. (1) a art. 28, 

astfel încât aceste alineate să aibă aplicabilitate și 

asupra lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s) din 

legea antemenționată; 

- introducerea a două noi alineate, respectiv: 

a)  alin. (31) la art 5, în sensul reglementării obiectivului 

de expropriere atât în cazul lucrărilor de interes public 

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s), cât și pentru alte tipuri 

de lucrări cum ar fi construcțiile social culturale și 

administrative, crearea de refugii/stații pentru 

mijloacele de transport în comun; 

b) 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 
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Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 18 din 

lege”; 

c) 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 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 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 alin. (1) al art. 14 pentru corelarea cu 

legislația aplicabilă și a Deciziei Curții Constituționale 

nr. 67/2017; 

- modificarea alin. (2) a art. 14, astfel încât ocuparea 

temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate 

publică prevăzute la alin. (1) al articolului 

antemenționat, necesare realizării obiectivelor de 

interes național, județean și local, să fie aprobate pe 

toată durata de existență a obiectivului; 

- 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 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; 

- modificarea alin. (3) a art. 28, prin eliminarea 

termenului de 15 zile de la data aprobării indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivelor să fie realizată prin 

Hotărâre a Guvernului transferul dreptului de 
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Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

administrare, în cazul bunurilor imobile aflate în 

proprietatea publică sau privată a statului şi în 

administrarea instituţiilor publice, institutelor de 

cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum şi a 

oricăror altor autorităţi publice, al căror regim a fost 

stabilit prin legi speciale; 

- modificarea alin. (11) a art. 28, cu noile prevederi ale 

Codului Administrativ aprobat prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2018; 

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

(31), astfel încât reglementarea obiectivului de 

expropriere atât în cazul lucrărilor de interes public 

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s), cât și pentru alte tipuri 

de lucrări cum ar fi construcțiile social culturale și 

administrative, crearea de refugii/stații pentru 

mijloacele de transport în comun; 

- modificarea alin. (1) și alin. (2) al art. 29, în sensul în 

care actele juridice referitoare la imobilele expropriate 

care se încheie după data publicării hotărârii prevăzute 

la art. 5 alin. (1) și nu după afişării hotărârii privind 

cuantumul despăgubirii, așa cum este în dispoziția 

actuală, să fie lovite de nulitate absolută, precum și 

completarea alin. (2) astfel încât momentul încetării 

interdicției de trecere din extravilan în intravilan să fie 

stabilită la momentul publicării deciziei de expropriere; 

- completarea art. 2 la alin. 1, cu o nouă literă, respectiv 

litera ț), precum și completarea art. 2 alin. (3), după lit. 

e) cu o nouă literă, respectiv lit. e1), introducerea unei 

noi categorii de lucrări pentru care se poate declanșa 

procedura de expropriere, precum și stabilirea entității 

care va avea calitatea de expropriator, respectiv pentru 

lucrările realizate în cadrul sistemului de management 

integrat al deșeurilor efectuate de unitățile administrativ 

– teritoriale prin autoritățile administrației publice 

locale; 

- completarea art. 2 la alin. 1, cu o nouă literă, respectiv 

litera d2), precum și completarea art. 2 alin. (3), după 

lit. d9) cu o nouă literă, respectiv lit. d10), introducerea 

unei noi categorii de lucrări pentru care se poate 

declanșa procedura de expropriere, precum și stabilirea 

entității care va avea calitatea de expropriator, respectiv 

pentru lucrărilor de interes național pentru 

administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 

Rețelei Naționale de Supraveghere Meteorologică; 

- actualizarea, în termen de 60 de zile de la data intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ, a normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, ca 
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Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

urmare a propunerilor din prezentul proiect de act 

normativ. Modificările propuse conduc la 

simplificarea unor etape din procedura de expropriere. 

2.  Proiect de Lege pentru organizarea 

transportului cu metroul 

Iniţiatori: MTI 

Mai 

2023 

 

Proiectul de lege are în vedere asigurarea unui cadru 

general de reglementare a acestui tip de serviciu public 

la nivelul întregii țări, care să aibă în vedere atât 

dezvoltarea durabilă a unei capitale europene cât și 

extinderea transportului de călători cu metroul la 

nivelul altor zone din țară (municipiul Cluj). 

 Este necesar un act normativ care să confere o 

reglementare unitară a transportului de călători cu 

metroul indiferent de locul de desfășurare a activității 

sau denumirea operatorului de transport urban cu 

metroul, capitolele din prezenta lege definind: 

- termenii de specialitate specifici (operator de serviciu 

public, operator de transport urban cu metroul, obligație 

de serviciu public, compensație de serviciu public, 

atribuire directă, contract de servicii publice, transport 

public de călători, drept exclusiv); 

- autoritatea de stat în domeniul transportului cu 

metroul; 

- infrastructura de metrou şi asigurarea funcţionării 

acesteia; 

- venituri proprii și cheltuieli ale operatorului de 

transport urban cu metroul. 

Legea pentru organizarea activității de transport cu 

metroul urmărește și  armonizarea aspectelor legale 

specifice acestui domeniu și transpunerea lor într-un act 

normativ care să se adreseze și transportului de călători 

cu metroul aflat în coordonarea autorităților locale din 

alte regiuni ale țării care vor beneficia de acest tip de 

serviciu public. 
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MINISTERUL FINANȚELOR  
 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege pentru aprobarea 

Contractului de finanțare - Investiții 

prioritare în domeniul siguranței rutiere în 

România - dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti 

la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la  

19 decembrie 2022 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Februarie 

2023 

 

 

 

 

Aprobarea contractului de finanțare în valoare de 50 

milioane euro semnat între România și Banca 

Europeană de Investiții în data de 19 decembrie 2022. 

2.  Proiect de Lege privind stabilirea unor 

măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2021/23 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 

16 decembrie 2020 privind un cadru pentru 

redresarea și rezoluția contrapărților centrale 

și de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.1095/2010, (UE) nr.648/2012, (UE) 

nr.600/2014, (UE) nr.806/2014 și (UE) 

2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 

2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și 

(UE) 2017/1132, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte 

normative 

 

Iniţiatori: MF, ASF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

  

 

 

Februarie 

2023 

 

 

 

Proiectul de act normativ vizează asigurarea cadrului 

legislativ necesar punerii în aplicare, la nivel național, 

a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2021/23, prin: 

- desemnarea Autorității de Supraveghere Financiară în 

calitate de autoritate unică la nivel național pentru 

rezoluția CCP, abilitată să aplice instrumentele de 

rezoluție și să exercite competențele de rezoluție 

prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/23; 

- desemnarea Ministerului Finanţelor drept minister 

responsabil cu exercitarea în România a funcţiilor 

încredințate ministerului competent în temeiul 

Regulamentului (UE) 2021/23; 

- stabilirea regimului sancționator aplicabil în cazul 

încălcării dispozițiilor prevăzute la art.82 alin.(1) din 

Regulamentul (UE) 2021/23; 

- reglementarea faptului că Legea nr.  312/2015 privind 

redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a 

firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul 

financiar nu se aplică entităților menționate la art.1 

alin.(1) din respectiva lege care sunt, de asemenea, 

autorizate în conformitate cu art.14 din Regulamentul 

(UE) nr.648/2012. 

3.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 

de garanţie dintre România şi Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 

decembrie 2022, privind garantarea în 

procent de 100% a valorii împrumutului cu 

caracter preventiv aferent Acordului de 

împrumut (Consolidarea instituțională și 

rezistența plasei de siguranță financiară) 

Februarie 

2023 

 

 

 

Principala reglementare a Acordului de garanție este 

reprezentată de garantarea împrumutului cu caracter 

preventiv pentru finanțarea Proiectului al cărui 

obiectiv este consolidarea cadrului instituțional și a 

mecanismului de finanțare pentru protecția 

depozitelor și rezoluția bancară în România. 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

dintre Fondul de garantare a depozitelor 

bancare şi Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 

406.000.000 euro 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

4.  Proiect de Lege pentru aprobarea 

Contractului de finanţare – Răspunsul 

sectorului public din România la Covid 19 –

dintre România şi Banca Europeană de 

Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 

decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 

decembrie 2022 și a Contractului de 

finanțare – Răspunsul sectorului public din 

România la Covid 19 II – dintre România şi 

Banca Europeană de Investiţii, semnat la 

Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la 

Luxemburg la 19 decembrie 2022 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Februarie 

2023 

 

 

 Aprobarea contractelor de finanțare semnate între 

România și Banca Europeană de Investiții în valoare 

de 87 milioane euro și 123,6 milioane euro, semnate 

în data de 19 decembrie 2022. 

 

 

 

5.  Proiect de Lege pentru completarea Legii 

nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Februarie 

2023 

 

 

Includerea unui nou articol în Legea nr.241/2005, 

pentru stabilirea unor pedepse adecvate pentru 

infracțiunile împotriva sistemului comun privind 

TVA,  respectiv a oricărei acțiuni sau inacțiuni comise 

în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter 

transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 

10.000.000 de euro a resurselor bugetului Uniunii 

Europene, în concordanță cu prevederile Directivei 

(UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare 

ale Uniunii prin mijloace de drept penal. 

6.  Proiect de Lege privind aprobarea 

participării României la majorarea de capital 

a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei 

(BDCE) în conformitate cu prevederile 

Rezoluției Consiliului de Administrație 

nr.463/2022 privind majorarea capitalului 

Băncii 

 

Februarie 

2023 

 

 

 

 

Proiectul de act normativ vizează asigurarea cadrului 

legislativ necesar punerii în aplicare, la nivel național, 

a Rezoluției nr.463/2022, prin care s-a aprobat o 

majorare a capitalul subscris al BDCE cu până la 4,25 

miliarde euro.  

România este invitată să se înscrie pentru noi certificate 

de participare în valoare de 46.490.000 euro. Capitalul 

care urmează să fie vărsat de România se va ridica la 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

 

suma de 13.128.776 euro, ce urmează să fie plătit în 

patru tranșe anuale egale a câte 3.282.194 euro fiecare 

în perioada 2023-2026. Sumele aferente subscripției 

la BDCE se vor cuprinde anual în bugetul Ministerului 

Finanțelor, iar potrivit metodologiei UE, contribuțiile 

statelor membre la băncile multilaterale de dezvoltare, 

nu au impact asupra datoriei publice. 

La data de 2 decembrie 2022, Consiliul Guvernatorilor 

BDCE a adoptat Rezoluția nr.463/2022, prin care a 

aprobat o majorare a capitalului subscris al BDCE cu 

până la 4,25 miliarde euro.  

Aprobarea participării României la majorarea de capital 

a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost 

formalizată prin semnarea scrisorii de subscriere de 

către Ministrul Finanțelor,  în baza Memorandumului 

cu tema: ”Aprobarea participării României la 

majorarea de capital a Băncii de Dezvoltare a 

Consiliului Europei”, aprobat de Guvern și semnat de 

Președintele României. În acest sens, în data de 27 

decembrie 2022 a fost transmisă scrisoarea de 

subscriere prin Ministerul Afacerilor Externe. 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal  

 

Iniţiatori: MF 

 

 

 

Mai 

2023 

 

 

Proiectul legii vizează transpunerea în legislația 

națională a prevederilor Directivei (UE) 2020/284 a 

Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în 

ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru 

prestatorii de servicii de plată. 

În principal, modificările propuse se referă la 

introducerea de obligații pentru prestatorii de servicii 

de plată pentru care România este stat membru de 

origine, respectiv stat membru gazdă, în sensul Legii 

nr.209/2019 privind serviciile de plată şi pentru 

modificarea unor acte normative, de a păstra evidențe 

ale plăților și ale beneficiarilor plăților, precum și de 

a transmite aceste informații organelor fiscale. 

Măsurile propuse au ca scop combaterea fraudei în 

domeniul TVA, informațiile raportate permițând 

autorităților competente să efectueze controale 

privind operațiunile impozabile din România. 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă auto pentru prejudicii 

produse terţilor prin accidente de vehicule şi 

tramvaie și a Legii nr.213/2015 privind 

Fondul de garantare a asiguraţilor 

 

Iniţiatori: MF 

 

 

Mai 

2023 

 

 

Asigurarea de răspundere civilă auto (denumită în 

continuare „asigurarea RCA”) are o importanță 

deosebită pentru cetățenii europeni, fie că sunt 

asigurați sau ar putea deveni persoane prejudiciate în 

urma unui accident. Asigurarea RCA are un impact 

semnificativ, de asemenea, asupra liberei circulații a 

persoanelor, a bunurilor și a vehiculelor și, implicit, 

asupra pieței interne. De la intrarea în vigoare a 

Directivei 2009/103/CE, pe piață au intrat numeroase 

tipuri noi de vehicule motorizate. Unele dintre acestea 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

sunt acționate de un motor pur electric, altele de 

echipamente auxiliare. Astfel de vehicule ar trebui 

luate în considerare la definirea noțiunii de „vehicul”. 

Pentru a preveni să fie impusă asigurătorilor o sarcină 

nejustificată și disproporționată, în cazul în care un 

stat membru solicită contribuții financiare din partea 

societăților de asigurare, contribuțiile respective ar 

trebui colectate numai de la societățile de asigurare 

autorizate de statul membru respectiv. Prin aceasta nu 

ar trebui să se aducă atingere finanțării oricăror alte 

funcții care ar putea fi atribuite organismului înființat 

sau autorizat să despăgubească persoanele 

prejudiciate în cazul insolvenței unei societăți de 

asigurare. 

9.  Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al 

doilea Protocol semnat la Bruxelles, la 6 

decembrie 2022, de modificare a Convenţiei 

între România şi Marele Ducat de 

Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri 

şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 

impozitele pe venit şi avere, semnată la 

Luxemburg la 14 decembrie 1993, așa cum 

a fost modificată de Protocolul și Protocolul 

adițional semnate la Luxemburg la 4 

octombrie 2011 (denumită, în continuare, 

”convenţia”) 

 

Iniţiatori: MF 

 

 

Iunie 

2023 

 

 

Modificarea avută în vedere de protocol se referă la 

eliminarea și înlocuirea articolului 25 referitor la 

metodele de eliminare a dublei impuneri din convenţie 

cu un nou articol care prevede acordarea în statul de 

rezidență a beneficiarului venitului sau averii a unui 

credit fiscal pentru impozitul reținut asupra venitului 

sau averii în statul din care provine aceasta, spre 

deosebire de prevederile actuale din convenție prin 

care venitul sau averea este scutită de impozit în statul 

de rezidență a beneficiarului venitului sau averii. 

Această modificare urmează recomandările actuale ale 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE) privind erodarea bazei de 

impozitare şi transferul profiturilor (planul BEPS) și a 

fost elaborată pe baza modelului OCDE al convenției 

de evitare a dublei impuneri și pe articolul 5 din 

acțiunea 15 a planului BEPS. 

Totodată, protocolul reglementează şi aspectele 

referitoare la intrarea în vigoare şi încetarea 

valabilităţii protocolului. 

10.  Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului de stat, 

a contului anual de execuție a bugetului 

Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate și a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2022 

 

Iniţiatori: MF 

 

Iunie 

2023 

 

 

Aprobarea contului general anual de execuție a 

bugetului de stat, a contului anual de execuție a 

bugetului Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate și a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2022. 

11.  Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 și a 

contului general anual de execuție a 

Iunie 

2023 

 

 

Aprobarea contului general anual de execuție a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 și a 

contului general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022. 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2022 

 

Iniţiatori: MF 

 

12.  Proiect de Lege pentru aprobarea 

plafoanelor unor indicatori specificați în 

cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024 care 

însoțește Strategia fiscal-bugetară pentru 

perioada 2024 - 2026, conform prevederilor 

Legii responsabilității fiscal-bugetare, 

nr.69/2010  

 

Iniţiatori: MF 

 

 

Iulie 

2023 

 

 

Proiectul de act normativ are drept scop stabilirea de 

limite obligatorii pentru o serie de indicatori prevăzuți 

la art.29 din Legea responsabilității fiscal-bugetare, 

nr.69/2010, republicată. 

Proiectul are în vedere: 

- alocarea cu eficiență a fondurilor publice și o mai 

mare  responsabilitate a ordonatorilor principali de 

credite în cheltuirea banilor publici; 

- o mai bună disciplină financiară. 

Proiectul de lege însoțește Strategia fiscal-bugetară 

pentru perioada 2024 - 2026. 

13.  Proiect de Lege pentru transpunerea 

Directivei (UE) 2022/2523 a Consiliului 

privind asigurarea unui nivel minim global 

de impozitare a grupurilor de întreprinderi 

multinaționale și a grupurilor naționale de 

mari dimensiuni în Uniune 

 

Iniţiatori: MF 

 

August 

2023 

Directiva implementează  acordul OCDE privind 

impozitarea minimă și stabilește modul în care 

principiile cotei efective de impozitare de 15% vor fi 

puse în practică în cadrul UE. Aceasta include un set 

comun de reguli cu privire la modul de calcul al cotei 

efective de impozitare de 15%, astfel încât să fie 

aplicată în mod consecvent la nivel UE. 

Regulile propuse se vor aplica oricărui grup 

multinațional, atât intern, cât și internațional, inclusiv 

grupurilor din sectorul financiar, cu venituri 

financiare combinate de peste 750 milioane euro pe an 

și cu o companie-mamă sau o filială situată într-un stat 

membru al UE. 

14.  Proiect de Lege privind unele măsuri în 

aplicarea prevederilor Convenției cu privire 

la asistența reciprocă și cooperarea între 

administrațiile vamale, încheiată la 18 

decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 

din Tratatul privind Uniunea Europeană 

 

Iniţiatori: MF 

 

Septembrie 

2023 

Prezenta inițiativă legislativă vine în acoperirea unui 

vid legislativ, având totodată, ca și scop 

operaționalizarea Unității Centrale de Coordonare a 

României care trebuie desemnată în temeiul art.5 din 

Convenția cu privire la asistența reciprocă și 

cooperarea între administrațiie vamale, încheiată la  

  18 decembrie 1997 în temeiul art.K.3 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană.  

Având în vedere că România nu a desemnat o Unitate 

Centrală de Coorodonare potrivit dispozițiilor art.5 

din Convenția Napoli II, este evidentă necesitatea 

stabilirii la nivel național al unui cadru legal unitar 

pentru desemnarea autorității competente din 

România, care să asigure asistența reciprocă și 

cooperarea în domeniul vamal între administrațiile 

vamale din statele membre, conform prevederilor 

Convenției Napoli II. 

Dat fiind faptul că România trebuie să ia de urgență 

toate măsurile pentru pregătirea aplicării prevederilor 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

acestei convenții, în condițiile în care până în prezent, 

România nu a notificat Secretariatul General al 

Consiliului UE cu privire la măsurile de aplicare a 

prevederilor acestei convenții, deși acest fapt a fost 

solicitat de Comisia Europeană prin adresa DG 

HOME D1/ED (2014) 4524720 din 15.12.2014. 

15.  Proiectul Legii  bugetului de stat pe anul 

2024 

 

Iniţiatori: MF 

 

Noiembrie 

2023 

 

Proiectul de lege, elaborat în conformitate cu 

prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare, 

prevede și autorizează pentru anul bugetar 2024, 

veniturile și cheltuielile bugetare și conține 

reglementări specifice exercițiului bugetar. 

16.  Proiect de Lege cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2023 

 

Iniţiatori: MF 

 

Noiembrie 

2023 

 

 

Rectifică legea bugetară anuală, ca urmare a 

modificărilor intervenite pe parcursul exercițiului 

bugetar. 

17.  Proiectul Legii  bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2024 

 

Iniţiatori: MF, MMPS 

 

Noiembrie 

2023 

 

 

Prevede și autorizează pentru anul bugetar 2024 

veniturile și cheltuielile bugetare, precum și 

reglementări specifice exercițiului bugetar pentru 

bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul 

asigurărilor pentru șomaj. 

18.  Proiect de Lege cu privire la rectificarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2023 

 

Iniţiatori: MF, MMPS 

 

Noiembrie 

2023 

 

 

Rectifică Legea bugetară anuală, ca urmare a 

modificărilor intervenite pe parcursul exercițiului 

bugetar. 

19.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.162/2017 privind 

auditul statutar al situațiilor financiare 

anuale și al situațiilor financiare anuale 

consolidate și de modificare a unor acte 

normative 

 

Iniţiatori: MF, ASPAAS 

 

Decembrie 

2023 

Prevede și autorizează pentru anul bugetar veniturile și 

cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice 

exercițiului bugetar. 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 329/2003 privind 

exercitarea profesiei de detectiv particular 

 

Iniţiatori: MAI 

 

 

Ianuarie 

2023 

- prin proiectul de lege se are în vedere modificarea 

cadrului normativ incident referitor la 

obținerea/exercitarea calității de detectiv particular, 

prin eliminarea obligativității depunerii de către 

solicitanții (persoane fizice) a unor documente 

(avize/adeverințe) în procesul de dobândire a calității 

de detectiv particular; 

- corelarea/adaptarea cadrului procedural din domeniul 

exercitării profesiei de detectiv particular cu 

prevederile legislative referitoare la stabilirea unor 

măsuri de simplificare la nivelul administrației 

publice. 

2.  Proiect de Lege privind asigurarea cadrului 

național pentru interoperabilitatea dintre 

sistemele de informații ale Uniunii 

Europene în domeniul frontierelor și 

vizelor, al cooperării polițienești și 

judiciare și al azilului și migrației 

 

Iniţiatori: MAI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Martie 

2023 

 

 

Proiectul de act normativ are drept scop crearea 

cadrului legal național necesar aplicării următoarelor 

Regulamente: 

a) Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind 

instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre 

sistemele de informații ale UE în domeniul 

frontierelor și al vizelor și de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, 

(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și 

(UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale 

Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 

2008/633/JAI ale Consiliului; 

b) Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind 

instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre 

sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării 

polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de 

modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 

2018/1862 și (UE) 2019/816. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în 

domeniul străinilor 

 

Iniţiatori: MAI 

 

 

Mai 

2023 

Proiectul de act normativ vizează, în principal, 

transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 

2021/1883 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și 

de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru 

ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate și de 

abrogare a Directivei 2009/50/CE a Consiliului. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea unor acte normative privind 

regimul străinilor în România 

 

Iniţiatori: MAI 

 

Mai 

2023 

Proiectul de lege vizează, în principal, alinierea 

legislației cu Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în cauza C-673/16 având ca obiect o cerere 

de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 

267 TFUE de Curtea Constituțională a României și 

Decizia Curții Constituționale a României nr. 534 din 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

 18 iulie 2018 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 alin. (2) și 

(4) din Codul civil). 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulații a cetățenilor 

români în străinătate 

 

Iniţiatori: MAI 

 

 

Iunie 

2023 

Prin proiectul de act normativ se propun, în principal, 

următoarele: 

- reglementarea eliberării pașaportului simplu temporar 

exclusiv în situații speciale, de excepție, care 

presupun o urgență, în care este necesară deplasarea 

în străinătate sau, după caz, continuarea călătoriei ori 

reglementarea șederii/ situației juridice a cetățenilor 

români aflați în străinătate care nu mai posedă 

documente de călătorie valabile;   

- reevaluarea situațiilor  excepționale în care cetățenii 

români vor putea deține, concomitent, fie un pașaport 

simplu electronic și un pașaport simplu temporar 

valabile, fie două pașapoarte simple electronice 

valabile, precum și obligațiile ce le revin acestora, prin 

raportare și la modificările operate asupra art.171 (ce 

stabilește situațiile în care se eliberează pașapoarte 

simple temporare); 

- introducerea unei dispoziții care să prevadă anularea 

informatică a pașapoartelor eliberate anterior 

persoanelor care au pierdut cetățenia română, în 

situația în care acestea nu au respectat obligația legală 

de a preda documentele de călătorie în termen de 5 zile 

de la data pierderii cetățeniei; 

- stabilirea sensului juridic al sintagmei ”cetățean 

român cu domiciliul în străinătate”, în sensul sporirii 

clarității dispozițiilor Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulații a cetățenilor români în 

străinătate, cu modificările și completările ulterioare, 

care reglementează această problematică; 

- introducerea unei norme care să prevadă, în mod 

concret, autoritatea care ține evidența cetățenilor 

români cu domiciliul în străinătate, respectiv Direcția 

Generală de Pașapoarte. 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 

83/2001 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor publice comunitare 

de pașapoarte și serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor 

 

Iniţiatori: MAI 

 

 

August 

2023 

Prin proiectul de act normativ se propun, în principal, 

următoarele: 

- reglementarea la nivel superior, prin prisma 

importanței sale, a atribuției Direcției Generale de 

Pașapoarte de furnizare a datelor privind cetățenia 

română  (distinctă de cea care vizează atestarea 

cetățeniei române), prevăzută, la momentul actual, 

prin H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005;  

- reformularea unor prevederi cu privire la activitatea 

Direcției Generale de Pașapoarte, la specificul 

instituției, prin prisma necesității redării situației 



PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI 
PENTRU ANUL 2023 

 

15 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

actuale, raportat la sistemele pe care le folosește în 

exercitarea atribuțiilor curente;   

- introducerea unor dispoziții exprese care să normeze 

cu privire la gestionarea dosarelor de pașapoarte de 

către D.G.P., urmând ca, după intrarea în vigoare a 

legii, Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor 

Interne, să adopte, prin hotărâre, normele privind 

accesul la propriul dosar de pașapoarte. 

7.  Proiect de Lege privind securitatea privată 

și pentru modificarea Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor 

 

Iniţiatori: MAI 

 

Septembrie 

2023 

Modificările propuse vizează, în principal, următoarele 

aspecte: 

- stabilirea, în concret, a domeniului de aplicare a 

analizei de risc la securitate fizică ce reprezintă 

fundamentul tuturor măsurilor de securitate, în 

concordanță cu legislația europeană; 

- debirocratizarea considerabilă a sistemului privat și 

public, cu impact pozitiv estimat asupra activităților 

desfășurate de către operatorii economici și instituțiile 

abilitate ale statului, prin abrogarea prevederilor 

referitoare la reînnoirea licențelor de funcționare, 

avizarea planurilor de pază neînarmată și a proiectelor 

tehnice; 

- clarificarea aspectelor privind obținerea, precum și 

anularea licențelor de funcționare, în vederea evitării 

apariției litigiilor inutile. 

8.  Proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în 

domeniul câinilor periculoși și agresivi și 

al protecției animalelor 

 

Iniţiatori: MAI 

 

 

Octombrie 

2023 

Proiectul își propune îmbunătățirea cadrului legal în 

vigoare reprezentat de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.55/2002 privind regimul câinilor 

periculoși sau agresivi, republicată, cu modificările și 

ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și 

completările ulterioare, și Legea nr.205/2004 privind 

protecția animalelor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pornind de la situațiile 

întâlnite și experiența practică dobândită în domeniu, 

respectiv revizuirea cadrului legal sancționator. 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.290/2004 privind 

cazierul judiciar 

 

Iniţiatori: MAI 

 

 

Octombrie 

2023 

Proiectul își propune: 

- definirea conceptului și a condițiilor de eliberare a 

documentului de cazier judiciar denumit în ROCRIS 

– Situația Generală a Cazierului Judiciar; 

- precizarea termenului de eliberare a certificatului de 

cazier judiciar pentru persoanele cu cetățenie străină;  

- reglementarea activității de amprentare a persoanelor 

fizice aflate în România, care aplică pentru obținerea 

unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat; 

- este necesară reanalizarea în întregime a textului de 

lege, pentru adaptarea acestuia în contextul 

implementării proiectului HUB servicii, precum și 
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Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

pentru corelarea cu celelalte modificări aduse Legii nr. 

290/2004, respectiv prin Legea nr.363/2022 și prin 

Lege nr.3/2023 pentru completarea art.28 din Legea 

nr. 290/2004 privind cazierul judiciar 

10.  Proiect de Lege privind protecția 

martorilor 

 

Iniţiatori: MAI 

Noiembrie 

2023 

Noua propunere de lege vizează, în principal, 

următoarele: 

- definirea măsurilor de protecție și asistență care pot fi 

implementate în conformitate cu realitățile sociale, 

operative, dezvoltările tehnologice, precum și nevoile 

reale de protecție;  

- definirea clară a măsurii de asistență financiară, prin 

stabilirea unui cuantum ce poate fi acordat martorilor 

protejați, precum și a naturii juridice a acestui tip de 

asistență și introducerea noțiunilor de continuare, 

modificare și suspendare a Programului care lipsesc în 

prezent; 

- reglementarea modalității de cooperare internațională, 

relocare a martorilor în și din România, conform 

acordurilor internaționale la care România este parte; 

- stabilirea unor perioade rezonabile in care martorii 

protejați pot beneficia de un ajutor financiar, 

cuantumul acestuia, persoanele beneficiare, 

deducerile altor venituri sau beneficii financiare 

obținute, categoriile de cheltuieli ce pot fi suportate 

din fondul de protecție a martorilor, categoriile de 

bunuri ce pot fi achiziționate din fondul de protecție a 

martorilor, modalitatea de casare, decasare și scoatere 

din evidență a acestor bunuri. 

11.  Proiect de Lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.550/2004 privind 

organizarea și funcționarea Jandarmeriei 

Române 

 

Iniţiatori: MAI 

Decembrie 

2023 

 

 

Prin proiectul de act normativ se propun, în principal, 

următoarele: 

- corelarea cu legislația existentă la nivel european în 

materia accesării, interogării, consultării bazelor de 

date referitoare la persoane sau bunuri căutate; 

- autorizarea Jandarmeriei Române, în mod explicit, de 

a fixa cu mijloacele foto-audio-video sau prin alte 

mijloace tehnice din dotare, momente operative cu 

privire la activitățile desfășurate în locuri publice, fără 

consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care 

există motive verosimile că în aceste locuri publice ar 

putea fi comise infracțiuni sau alte fapte ilegale, ori 

tulburată ordinea și siguranța publică, dar și de a 

accesa, în mod direct și gratuit, sistemele de 

supraveghere a spațiilor publice ce sunt instalate în 

scopul prevenirii criminalității, pazei bunurilor și 

protecției persoanelor sau supravegherii traficului 

rutier și care aparțin organelor administrației publice 

centrale/locale sau al unor persoane juridice, cu 

excepția celor cu atribuții în domeniul apărării și 
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securității naționale (situațiile fiind stabilite în mod 

explicit). 
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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 instituirea 

premiului național „Ambasador Mihnea 

Constantinescu“ pentru merite deosebite în 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, 

radicalizării și discursului instigator la ură 

 

Iniţiatori: MAE 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Februarie 

2023 

 

 

Recunoașterea meritelor deosebite în combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 62/2019 privind 

activitatea consulară 

 

Iniţiatori: MAE 

 

Decembrie 

2023 

Crearea cadrului optim pentru desfășurarea activității 

consulare de către Ministerul Afacerilor Externe prin 

misiunile diplomatice și oficiile consulare ale 

României în străinătate. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 198/2008 privind 

serviciile consulare pentru care se percep 

taxe și nivelul taxelor consulare la 

misiunile diplomatice și oficiile consulare 

ale României în străinătate 

 

Iniţiatori: MAE 

 

Decembrie 

2023 

Modificările propuse au scopul de a crea cadrul optim 

pentru asigurarea resurselor umane, financiare și 

logistice în vederea extinderii, modernizării oficiilor 

consulare și creșterii capacității de procesare a 

serviciilor consulare. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului 

României nr.194/2002 privind regimul 

străinilor în România 

 

Iniţiatori: MAE 

 

Decembrie 

2023 

Extinderea definiției elevului din OUG 194/2002 și 

armonizarea acesteia cu terminologia utilizată în 

Legea nr. 1/2011  pentru a permite în mod expres 

elevilor străini și străini de origine română să se 

înscrie la diverse tipuri de programe educaționale în 

cadrul ciclului secundar superior (liceal și 

profesional), precum și în cadrul ciclului terțiar 

nonuniversitar terțiar. 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulații a cetățenilor 

români în străinătate 

 

Iniţiatori: MAE 

 

Decembrie 

2023 

Modificarea legislativă vizează clarificarea unor 

aspecte cu privire la eliberarea pașapoartelor 

diplomatice și de serviciu. 
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MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiectul de Lege privind statutul 

grefierilor și al altor categorii de personal 

care ocupă funcții de specialitate în cadrul 

instanțelor judecătorești, al parchetelor de 

pe lângă acestea și al Institutului Național 

de Expertize Criminalistice 

 

Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

 

 

Februarie 

2023 

 

 

Promovarea acestui proiect de act normativ este 

necesară pentru asigurarea funcționării eficiente a 

sistemului judiciar. 

Intervenția legislativă se axează pe ideea reorganizării 

personalului care funcționează în cadrul instanțelor 

judecătorești şi al parchetelor, sporirea rolului acestei 

categorii de personal - fapt evidențiat inclusiv prin 

redenumirea acestei categorii profesionale - și 

înființarea unor noi funcții care alcătuiesc corpul 

profesional al grefierilor. 

Prin proiectul de act normativ se urmărește clarificarea 

modului de recrutare și gestionare a carierei acestei 

categorii profesionale.  

Proiectul urmărește implementarea la nivel legislativ   a 

deciziilor obligatorii ale Curţii Constituționale, 

inclusiv ale considerentelor acestora. 

De asemenea, inițiativa legislativă  va prelua și 

actualiza reglementările-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. 

Proiectul conține și 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. 

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii societăților nr.31/1990 

 

Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Februarie 

2023 

 

 

Proiectul de lege urmărește : 

1.transpunerea Directivei (UE) 2019/2121 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 27 

noiembrie de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 

în ceea ce privește transformările, fuziunile și 

divizările transfrontaliere (Directiva Mobilitate) – 

termen de transpunere : 31/01/2023. 

Principalele aspecte ale proiectului, în transpunerea 

directivei :  

- îmbunătățirea regimului fuziunilor transfrontaliere; 

- reglementarea transformărilor transfrontaliere 

(transferul sediului societății în alt stat membru); 

- stabilirea regimului divizărilor transfrontaliere;  
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

- simplificarea publicității operațiunilor transfrontaliere 

și consolidarea comunicării prin sistemul de 

interconectare a registrelor comerțului din statele 

membre ale Uniunii Europene; 

- consolidarea protecției și a implicării angajaților în 

operațiunile transfrontaliere. 

2.Transpunerea dispozițiilor cu termen de transpunere 

în anul 2023 (art. 13i) din Directiva (UE) 2019/1151 

a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce 

privește utilizarea instrumentelor și a proceselor 

digitale în contextul dreptului societăților-   termen de 

transpunere: 01/08/2023. 

Principalele aspecte ale proiectului, în transpunerea 

directivei :  

- instituirea cadrului normativ pentru a putea fi luate în 

considerare, la stabilirea interdicțiilor de a fonda o 

societate sau de a deține funcția de administrator ori 

director într-o societate și a interdicțiilor stabilite într-

un alt stat membru sau informațiilor relevante legate 

de aplicarea unor astfel de interdicții în alte state 

membre; 

- crearea bazei legale pentru dezvoltarea instituțională 

care să asigure comunicarea cu celelalte state membre 

a informațiilor privitoare la interdicții de a 

fonda/administra/conduce societăți. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 188/2000 privind 

executorii judecătorești 

 

Iniţiatori: MJ 

 

 

Martie 

2023 

Prin proiectul de lege se urmărește amendarea cadrului 

legal primar pentru reglementarea unor aspecte 

esențiale ce privesc organizarea și exercitarea 

profesiei de executor judecătoresc, nereglementate în 

prezent de Legea nr. 188/2000 privind executorii 

judecătorești, precum și pentru identificarea unor 

soluții de ordin legislativ cu privire la o serie de 

dificultăți apărute cu ocazia punerii în aplicare a 

acestui act normativ. 

Principalele soluții legislative propuse prin proiectul de 

act normativ vizează: 

- modificarea dispozițiilor referitoare la condiţiile 

privind numirea în funcţia de executor judecătoresc, 

acestea fiind menite să asigure calitatea procedurilor 

de recrutare și selecție a membrilor profesiei, precum 

și conformitatea acestora cu legislația Uniunii 

Europene; 

- introducerea unor prevederi pentru a fi asigurat un 

spor de eficiență cu privire la evidența executorilor 

judecătorești și gestiunea activității acestora; 

- modificarea dispozițiilor referitoare la suspendarea şi 

încetarea funcţiei de executor judecătoresc; 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

- modificări aduse organizării și funcționării organelor 

reprezentative ale profesiei; 

- modificarea dispozițiilor privind atribuțiile 

executorilor judecătorești, drepturile, obligațiile, 

precum și incompatibilităţile acestora; 

- consolidarea instituției răspunderii disciplinare, fiind 

modificate substanțial prevederile privind 

răspunderea și controlul activității executorilor 

judecătorești. 

4.  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 

 

Mai 

2023 

 

 

Dispozițiile celui de-al patrulea Protocol adițional la 

Convenția Europeană privind Extrădarea urmăresc 

modernizarea unor prevederi ale Convenției din 1957, 

respectiv prescripția ca motiv obligatoriu de refuz al 

extrădării, cererea de extrădare şi documentele 

justificative, regula specialității, procedura extrădării 

şi procedurile de tranzit, canalele şi mijloacele de 

comunicare. 
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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 și 

completarea Legii nr. 446/2006 privind 

pregătirea populației pentru apărare 

 

Iniţiatori: MAN 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Martie 

2023 

 

 

- formele în care cetățenii români își exercită dreptul și 

obligația de a apăra țara; 

- va fi elaborat  Planul anual de recrutare – încorporare în 

vederea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu în 

calitate de militar în termen, pentru toate instituțiile cu 

atribuții în domeniul apărării și securității naționale; 

- studenții din instituțiile civile de învățământ superior, 

școlarizați pentru nevoile instituțiilor cu atribuții în 

domeniul apărării și securității naționale, îndeplinesc 

serviciul militar activ; 

-  se introduce conceptul militar voluntar în termen în 

structurile aparținând Ministerului Apărării Naționale; 

- pe timpul stării de urgență și a stării de asediu, forțele 

destinate apărării se completează cu resurse umane 

conform organizării la război; 

- se creează cadrul legal pentru recunoașterea executării 

serviciului militar de către cetățenii care au îndeplinit 

această formă de pregătire în armatele altor state; 

- la încheierea activității, cetățenii români care au avut 

calitatea de polițist sau polițist de penitenciar, vor fi 

incluși în categoria de rezerviști, potrivit organizării la 

război a structurilor din cadrul Poliției Române și 

Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naționale 

 

Iniţiatori: MAN 

 

 

Aprilie 

2023 

- se reglementează posibilitatea ca MAN să încheie și alte 

documente de cooperare cu partenerii externi care nu 

intră în categoria tratatelor sau a înțelegerilor tehnice și 

eliminării sintagmei „la nivel departamental” în scopul 

corelării cu prevederile Legii nr.590/2003 privind 

tratatele; 

- se introduc două noi puncte în scopul completării 

atribuțiilor MAN cu managementul problematicii de 

gen, coordonarea la nivel național a implementării 

Agendei ONU în domeniul femeile, pacea și 

securitatea; 

- se reglementează noi atribuții ale MAN legate de 

planificarea, organizarea, conducerea și executarea 

operațiilor de evacuare a non-combatanților din zone de 

conflict sau extragerea și evacuarea cetățenilor români 

din străinătate aflați în pericol, ținând cont de 

evenimentele petrecute recent în afara României; 

- se introduce o nouă literă f) la alin.(1) al art.6  în scopul 

desemnării instituției militare, prin structura de 

specialitate proprie, ca autoritate naţională în domeniul 

infrastructurilor subterane de anvergură; 



PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI 
PENTRU ANUL 2023 

 

23 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

- se introduce o nouă literă g) la alin.(1) al art.6 în scopul 

desemnării Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale, 

potrivit prevederilor Legii nr.21/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- se introduce un nou alineat în scopul stabilirii exercitării 

de către Autoritatea Aeronautică Militară Naţională a 

atribuţiilor specifice prevăzute în Legea nr.35/1990 şi 

în Legea nr.21/2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  se reglementează modul de stabilire a contravențiilor și 

sancțiunilor, în scopul creării și dezvoltării unui cadru 

propice executării în condiții optime a activităților cu 

scafandri; 

- se modifică alin.(1) al art.9 pentru eliminarea atribuției 

DPAPRI privind asigurarea legăturii cu forțele armate 

străine, în contextul preluării acesteia de către SMAp, 

ca atribuție specifică, fapt ce asigură gestionarea 

domeniului într-un mod integrat cu componenta 

sprijinului națiunii gazdă (Host Nation Support-HNS), 

cu impact benefic asupra modului de luare a deciziilor, 

monitorizării și implementării acestora. 

3.  Proiect de Lege privind realizarea 

„Capabilității de luptă contra minelor” 

aferente programului de înzestrare 

„Vânătorul de mine” 

 

Iniţiatori: MAN 

 

Aprilie 

2023 

Realizarea „Capabilității de luptă contra minelor” 

aferente programului de înzestrare „Vânătorul de 

mine”, în vederea derulării unei proceduri specifice de 

achiziție a produselor programului de înzestrare 

„Vânătorul de mine”. 

4.  Proiect de Lege privind realizarea 

„Capabilității de luptă împotriva navelor 

de suprafață și antisubmarin” aferente 

programului de înzestrare „Submarin 

împotriva amenințărilor de suprafață și 

subacvatice” 

 

Iniţiatori: MAN 

 

Aprilie 

2023 

Realizarea „Capabilității de luptă împotriva navelor de 

suprafață și antisubmarin” aferente programului de 

înzestrare „Submarin împotriva amenințărilor de 

suprafață și subacvatice”, în vederea derulării unei 

proceduri specifice de achiziție a produselor 

programului de înzestrare „Submarin împotriva 

amenințărilor de suprafață și subacvatice”. 

5.  Proiect de Lege pentru abrogarea 

Decretului nr. 94/1958 privind organizarea 

și funcționarea caselor de ajutor reciproc 

pe lângă unitățile militare din Ministerul 

Forțelor Armate și unitățile militare și 

militarizate din Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

Iniţiatori: MAN, MAI 

 

Mai 

 2023 

 

 

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. și aplicarea unitară a prevederilor legale 

privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor 

reciproc. 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

6.  Proiect de Lege privind salarizarea 

personalului din  Ministerul Apărării 

Naționale 

 

Iniţiatori: MAN 

 

August 

2023 

Armonizarea cadrului normativ privind salarizarea 

personalului, prin corelarea prevederilor statutare, care 

să asigure stabilitate și predictibilitate, retenția, 

motivarea și recompensarea personalului, precum și 

echitate în sistemul pensiilor militare. 
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MINISTERUL ECONOMIEI 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege  privind acțiunile în 

reprezentare pentru protecția intereselor 

colective ale consumatorilor 

 

Iniţiatori: MEc., ANPC 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Februarie 

2023 

 

 

Proiectul de lege vizează asigurarea faptului că, la nivelul 

Uniunii și la nivel național, în toate statele membre, 

consumatorii dispun de cel puțin un mecanism 

procedural efectiv și eficient pentru acțiuni în 

reprezentare pentru obținerea de măsuri de încetare și de 

măsuri reparatorii. Disponibilitatea a cel puțin unui astfel 

de mecanism procedural pentru acțiuni în reprezentare 

întărește încrederea consumatorilor, le oferă mijloacele 

de a-și exercita drepturile, contribuie la o concurență 

loială și  creează condiții de concurență echitabile pentru 

comercianții care își desfășoară activitatea pe piața 

internă. 

De asemenea, urmărește să contribuie la funcționarea 

pieței interne și la atingerea unui nivel ridicat de protecție 

a consumatorilor, permițând entităților calificate care 

reprezintă interesele colective ale consumatorilor să 

introducă acțiuni în reprezentare atât pentru obținerea 

unor măsuri de încetare, cât și pentru obținerea unor 

măsuri reparatorii împotriva comercianților care încalcă 

dispozițiile legale. Respectivele entități calificate pot 

solicita încetarea sau interzicerea unei astfel de conduite 

ilicite și pot solicita remedieri, după caz, despăgubire, 

reparare sau reducere de preț. 

O acțiune în reprezentare constituie o modalitate efectivă 

și eficientă de protejare a intereselor colective ale 

consumatorilor. Aceasta le permită entităților calificate 

să acționeze cu scopul de a asigura respectarea de către 

comercianți a dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii 

și să depășească obstacolele cu care se confruntă 

consumatorii în acțiunile individuale, cum ar fi 

obstacolele referitoare la incertitudinea cu privire la 

drepturile lor și cu privire la mecanismele procedurale 

disponibile, reticența psihologică de a acționa și 

rezultatul negativ al punerii în balanță a costurilor 

preconizate și a beneficiilor acțiunii individuale. 

Propunerea de lege va transpune prevederile Directivei  

2020/1828 a Parlamentului European si a Consiliului 

din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în reprezentare 

pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor 

și de abrogare a Directivei 2009/22/CE. 

Termenul de transpunere a fost 25 decembrie 2022. 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

2.  Proiect de Lege privind administratorii de 

credite și cumpărătorii de credite 

 

Iniţiatori: MEc., ANPC 

 

 

Iulie 

2023 

 

 

Proiectul de Lege privind administratorii de credite și 

cumpărătorii de credite transpune prevederile Directivei  

(UE) 2021/2167 privind administratorii de credite și 

cumpărătorii de credite și de modificare a Directivelor 

2008/48/CE și 2014/17/UE și are scopul de a introduce 

un cadru armonizat pentru administrarea contractelor de 

credit neperformante (NPL - uri), precum și de a încuraja 

dezvoltarea unei piețe secundare pentru credite 

neperformante,  asigurând, în același timp, faptul că 

vânzarea de astfel de credite nu subminează drepturile 

creditorilor. 

În afară de câteva excepții clar definite, propunerea de 

Lege se aplică atât administratorilor de credite cât și 

cumpărătorilor de credite care cumpără drepturile 

creditorului ce decurg dintr-un contract de credit 

neperformant. 
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MINISTERUL ENERGIEI  
 

Nr. 

Crt. Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege pentru înființarea Fondului 

Național pentru Investiții în Eficiență 

Energetică 

 

Iniţiatori: ME 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Februarie 

2023 

 

 

 

Se înființează Fondul Național pentru Investiții în 

Eficiență Energetică, instrument economico-

financiar destinat susținerii și realizării proiectelor 

care vizează creșterea eficienței energetice și 

reducerea gazelor cu efect de seră, pe lângă 

Ministerul Energiei, fiind gestionat de Direcția 

Eficiență Energetică: 

1. Ministerul Energiei, prin Direcția Eficiență 

Energetică, gestionează Fondul Național pentru 

Investiții în Eficiență Energetică; 

2. Direcția Eficiență Energetică se constituie ca unitate 

pentru implementarea și monitorizarea programelor  

finanțate din Fondul Național pentru Investiții în 

Eficiență Energetică. 

3. Direcția Eficiență Energetică are, în principal, 

următoarele atribuții referitoare la Fondul Național 

pentru Investiții în Eficiență Energetică și urmărește: 

- respectarea prevederilor legale privind alimentarea 

Fondului Național pentru Investiții în Eficiența 

Energetică; 

- gestionează Fondul Național pentru Investiții în 

Eficiența Energetică; 

- întocmește planul anual de lucru și bugetul de 

venituri și cheltuieli aferente Fondului Național 

pentru Investiții în Eficiența Energetică; 

- elaborează programe anuale/multianuale cu finanțare 

din bugetul Fondului Național pentru Investiții în 

Eficiența Energetică și colaborează cu direcțiile de 

profil din cadrul Ministerului Energiei și cu alte 

entități cu responsabilități în domeniul eficienței 

energetice, pentru implementarea și monitorizarea 

acestor programe de finanțare; 

- monitorizează proiectele de investiții care au ca scop 

creșterea eficienței energetice și reducerea gazelor cu 

efect de seră. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea 

Ordonanței Guvernului nr.55 din 14 august 

2003 privind unele măsuri pentru derularea 

procesului de privatizare a Societății 

Naționale a Petrolului “Petrom” – SA 

București, precum și pentru modificarea și 

completarea cadrului legal în domeniul 

privatizării pentru societățile comerciale 

aflate în portofoliul Ministerului 

Economiei și Comerțului 

Februarie 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Se impune modificarea actului normativ pentru a pune 

în concordanță prevederile acestuia cu cadrul 

legislativ actual, precum și pentru a fi respectate 

intențiile legiutorului de la momentul privatizării 

S.N.P. Petrom S.A.  

- prin promovarea actului normativ se propune : 

i. modificarea prevederilor actului constitutiv a 

societății OMV Petrom pentru a pune în concordanță 

momentele temporare; 
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Nr. 

Crt. Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

 

Iniţiatori: ME 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

ii. aprobarea metodei de vânzare către salariații 

“Petrom” S.A. Bucureşti, persoane îndreptățite, a unui 

pachet de acțiuni, în una sau mai multe tranșe, 

reprezentând un procent de maxim 8% din capitalul 

societatii. 
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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 stabilirea cadrului 

instituțional și a unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a managementului 

gazelor fluorurate cu efect de seră 

 

Iniţiatori: MMAP 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Februarie 

2023 

 

 

Proiectul de act normativ modifică și completează 

cadrul legal privind regimul gazelor fluorurate cu 

efect de seră prin: 

a) introducerea unei noi autorități competente de 

control și investigare prin Ministerul Afacerilor 

Interne; 

b) completarea cu noi definiții față de cele existente 

în Regulamentul (UE) nr. 517/2014; 

c) modificarea cuantumului valorii amenzilor 

contravenționale și introducerea unui nou articol cu 

privire la săvârșirea infracțiunilor în domeniul 

reglementat de Regulamentul (UE) nr. 517/2014. 

2.  Proiect de Lege privind aprobarea Codului 

silvic 

Iniţiatori: MMAP 

 

Iunie  

2023 

Scopul propunerii legislative vizează crearea: 

- cadrului legislativ care să permită integrarea 

echitabilă a conservării biodiversității în 

managementul forestier; 

- cadrului legislativ care să permită instituirea unor 

sisteme de plată pentru SE diferențiate în funcție de 

furnizori și beneficiari; 

- cadrului legislativ pentru definirea condițiilor de 

constituire și funcționare a Registrului Forestier 

Național; 

- cadrului legislativ reformat, care să permită 

stabilirea unui nivel minim de obligații privitoare la 

gestionarea pădurii și introducerea obligațiilor de 

rezultat în cadrul de reglementare tehnic; 

- cadrului legal și de finanțare care să susțină 

investițiile publice și private pentru dezvoltarea 

infrastructurii forestiere necesare valorificării 

superioare a masei lemnoase; 

- cadrului de reglementare care să recunoască 

comunitățile locale dependente de pădure și să 

reglementeze accesul acestora la resursele 

forestiere; 

- cadrului legislativ actualizat, care să permită 

informarea, implicarea și responsabilizarea 

proprietarului de pădure. 

Rezultatele așteptate: 

Cadrul de reglementare trebuie să-și asume 

informarea, implicarea și responsabilizarea 

deținătorilor de pădure, alții decât statul. 

Cadrul de reglementare trebuie să facă posibilă 

stabilirea, în mod flexibil, a unui nivel minim de 

obligații ale proprietarului privitoare la gospodărirea 

pădurii și să reglementeze posibilitatea ca acesta să 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

fie responsabilizat și stimulat să implementeze în 

mod voluntar recomandările tehnice ale Autorității 

publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Cadrul de reglementare tehnic trebuie reformat prin 

implementarea nivelului minim de obligații pentru 

gospodărirea pădurii (nivel minim de referință). 

Integrarea la nivel legislativ a conservării 

biodiversității în managementul forestier presupune 

nu numai adaptarea la sistemul de norme 

tehnice/ghiduri de bune practici descris mai sus, dar 

și necesitatea armonizării cu legislația specifică 

protecției mediului. 

Cadrul de reglementare reformat trebuie să 

flexibilizeze și să faciliteze aplicarea inițiativelor de 

extindere a plantațiilor forestiere pe terenuri 

agricole. 

Specificul spațiului rural al României face ca multe 

comunități să fie dependente de resursele forestiere, 

iar asigurarea accesului durabil la resursă pentru 

aceste comunități trebuie inclus în legislația silvică. 

Cadrul de reglementare trebuie să permită accesul 

echitabil la resursele forestiere al agenților 

economici din domeniu, care contribuie în mod real 

la dezvoltarea socio- economică a comunităților 

rurale. 

Creșterea cererii pentru serviciile de natură socio-

culturală oferite de păduri trebuie să determine 

adaptarea legislației specifice la cadrul mai larg 

existent la nivelul UE. 

România trebuie să definească și să reglementeze un 

sistem eficient de colectare, procesare, validare și 

raportare a informațiilor privitoare la păduri, bazat 

pe coordonarea centralizată a tuturor demersurilor 

din această arie. 
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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 privind aprobarea Codului 

amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor 

Iniţiatori: MDLPA 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Februarie 

2023 

 

 

 

- prin Codul amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor va fi realizată reformarea legislației din 

domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor și realizarea unui cadru normativ 

simplificat și actualizat care să asigure planificarea 

sustenabilă a teritoriului, simplificarea și digitalizarea 

proceselor administrative și implementarea accelerată 

a investițiilor; 

- în conformitate cu Programul de guvernare Codul va 

sintetiza și simplifica prevederile actelor normative 

care se referă la domeniile construcțiilor, atât la 

proiectare, cât și la avizare, autorizare și execuție. De 

asemenea, proiectul Codului va simplifica 

interacțiunea beneficiarilor cu autoritățile locale, va 

simplifica procedurile de elaborare și avizare proiecte, 

va crea un flux mai rapid pentru autorizarea lucrărilor, 

va eficientiza monitorizarea execuției lucrărilor. 

2.  Proiect de Lege pentru completarea Legii 

serviciului public de alimentare cu energie 

termică nr. 325/2006 

 

Iniţiatori: MDLPA 

 

Martie 

2023 

Proiectul de act normativ stabilește, în principal, 

următoarele: 

- în contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu energie termică sau după caz, în 

hotărârea de dare în administrare să se prevadă metoda 

de calcul privind reducerea compensației pentru 

obligația de serviciu public; 

 - în caietul de sarcini pentru prestarea serviciului 

public de alimentare cu energie termică, se va acorda 

un punctaj superior ofertantului care va produce 

energie din surse regenerabile în ponderea cea mai 

mare din necesar; 

- în contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu energie termică sau după caz, în 

hotărârea de dare în administrare, se introduce o 

clauză de stimulare a maximizării producerii de 

energie termică din surse regenerabile; 
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MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege pentru aprobarea Codului 

Fondurilor Europene 

Iniţiatori: MIPE 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Martie 

2023 

 

 

 

 

Codul va cuprinde un set comun de documente și/sau 

declarații, inclusiv un format standard pentru fiecare 

document/declarație atât la nivelul 

aplicantului/beneficiarului, cât și la cel al instituțiilor 

publice. De asemenea, Codul va cuprinde un glosar 

explicativ de termeni și expresii generale în domeniul 

fondurilor europene. 

2.  Proiect de Lege privind aprobarea 

cofinanțării 

 

Iniţiatori: MIPE 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Martie 

2023 

 

 

Actul normativ va reglementa asigurarea sumelor 

pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul 

programelor finanțate prin politica de coeziune, în 

perioadele de programare 2014-2020 și 2021-2027, cu 

luarea în considerare a unui necesar important de 

fonduri, în vederea efectuării plăților către beneficiari, 

având în vedere că anul 2023 este termenul limită 

pentru eligibilitatea cheltuielilor aferente 2014-2020. 
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MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege Lege pentru modificarea 

Legii nr. 127/2019 privind sistemul public 

de pensii, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Iniţiatori: MMSS 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Martie 

2023 

 

 

1.Eliminarea inechităților dintre beneficiarii sistemului, 

respectiv atât între genuri, cât și dintre categorii de 

persoane care au desfășurat activitatea în aceleași 

condiții de muncă și cu un nivel de salarizare relativ 

similar, indiferent de anul pensionării;   

2. Întărirea principiului contributivității, astfel încât 

cuantumul pensiei să reflecte activitatea profesională și 

contribuția la sistemul public de pensii, în raport de 

veniturile realizate de asigurat;   

3. Menținerea unui nivel adecvat al pensiilor, prin 

raportare la riscurile și vulnerabilitățile cu care se 

confruntă sistemul public de pensii din România, și 

oferirea de șanse egale la drepturi de pensie adecvate și 

durabile, în scopul prevenirii sărăciei persoanelor de 

vârstă înaintată; 

4. Reglementarea unui mecanism de indexare a pensiilor, 

corelat cu realitățile economice. Noul mecanism se va 

baza pe indicatori reali și predictibili, care să favorizeze 

creșterea nivelului de încredere în sistem, concomitent cu 

asigurarea unei predictibilități reale a evoluției pensiilor 

publice. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap 

 

Iniţiatori: MMSS 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Martie 

2023 

 

 

În scopul îmbunătățirii cadrului legal, proiectul de lege 

aduce o serie de modificări și completări. 

Se elimină limitarea acordării drepturilor prevăzute de 

lege, precum și extinderea asigurării acestora, inclusiv pe 

perioada în care persoanele cu handicap urmează 

programe educaționale, de îngrijire a sănătății  sau de 

recuperare, în alte localități din țară sau din străinătate. 

În plus, prin această modificare se asigură corelarea cu  

art. 86 alin.(2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Pentru armonizarea cu terminologia specifică dizabilității 

de la nivel internațional și european, pentru a corespunde 

abordării corecte a dizabilității promovate de 

Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și 

sănătății, adoptată și aprobată de Organizația Mondială a 

Sănătății, precum și pentru eliminarea unor eventuale 

abuzuri, se impune  clarificarea sau, după caz, 

reformularea unor termeni prevăzuți la art. 5 din Legea 

nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu privire la: asistentul personal al persoanei 

cu handicap grav, asistentul personal profesionist, 

bugetul personal complementar, loc de muncă protejat, 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

plan individual de servicii, unitate protejată autorizată, 

evaluare, reevaluare. 

Totodată, se reglementează, începând cu  data de 1 

ianuarie 2023, constituirea Fondului național de abilitate 

pentru persoanele cu dizabilități, denumit în continuare 

Fondul național de abilitate, prin transferarea unui 

procent de 50% din sumele provenite din amenzile 

aplicate pentru nerespectarea prezentei legi. Fondul 

național de abilitate,  constituit şi utilizat pentru 

integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate, este 

gestionat şi administrat de Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale, prin Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, şi se 

aprobă anual ca anexă la bugetul ministerului.  

Modalitatea de utilizare a Fondului național de abilitate 

se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 

Persoanelor cu Dizabilități. Disponibilul Fondului 

național de abilitate, înregistrat la finele anului, se varsă 

la bugetul de stat, sumele rămase neutilizate fiind 

reportate în anul următor, cu aceeaşi destinaţie. 

3.  Proiect de Lege privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 

 

Iniţiatori: MMSS 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

Mai 

2023 

 

 

-revizuirea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare 

familie ocupațională de funcții bugetare;  

-reintroducerea unor grile de salarizare pentru 

administrația locală, corespunzătoare funcțiilor publice 

si funcțiilor contractuale; 

-revizuirea sistemului de acordare a sporurilor si 

plafonarea sumei sporurilor la 20% din salariul de bază. 
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea 

unor contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

Iniţiatori: MS, CNAS 

 

Februarie 

2023 

Alinierea legislației naționale în conformitate cu 

scrisoarea Comisiei Europene care privește dosarul 

EUP (2022) 10197, prin care se arată că nivelul 

diferențiat de contribuție trimestrială pentru produsele 

originare din România (15%) constituie o 

incompatibilitate cu art.110 din TFUE. Totodată, 

serviciile Comisiei arată că obligația de a numi un 

reprezentant fiscal rezident în România, care se aplică 

deținătorilor de autorizații de punere pe piață din alte 

state membre, este discriminatorie. Ca urmare, se 

impune abrogarea art.37 alin.(2) lit.b) și alin. (4), 

respectiv a contribuției de 15% pentru medicamente 

produse în România, și modificarea art.2 care privește 

reprezentantul legal, astfel încât să se elimine riscul 

declanșării unei acțiuni urgente în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor (infringement) în temeiul 

art.258 din TFUE. 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI  
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind învățământul 

preuniversitar 

 

Iniţiatori: MEd. 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Februarie 

2023 

 

 

- organizarea sistemului de învățământ preuniversitar; 

- statutul și cariera personalului didactic; 

- arhitectura de sistem; 

- reformă management și guvernanță unități de 

învățământ preuniversitar; 

- asigurarea calității în învățământul preuniversitar. 

2.  Proiect de Lege privind învățământul 

superior 

 

Iniţiatori: MEd. 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Februarie 

2023 

 

 

- organizarea sistemului de învățământ superior; 

- conducerea instituțiilor de învățământ superior; 

- statutul personalului din învățământul superior; 

- asigurarea calității în învățământul superior. 
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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 reorganizarea și 

funcționarea Agenției Spațiale Române 

 

Iniţiatori: MCID 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Aprilie 

2023 

 

 

 

Modificarea structurii organizatorice, a statutului 

personalului, a salarizării, atribuțiilor si domeniilor 

generale de competenta ale autorității. 

2.  Proiect de Lege  privind instituirea unui 

organism unic care să înglobeze consiliile 

existente, să asigure coordonarea 

interministerială și să comunice cu sectorul 

privat 

Iniţiatori: MCID 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Aprilie 

2023 

 

 

Modificările legislative (și anume, cele aduse OG nr. 

57/2002) vor permite crearea unui nou organism cu rol 

decizional, axat pe domeniul cercetării, dezvoltării și 

inovării și pe politicile de specializare inteligentă, la 

nivel guvernamental, împreună cu ministerele 

responsabile.  

Acest organism va asigura coordonarea activităților de 

cercetare, dezvoltare și inovare (inclusiv inovarea și 

antreprenoriatul bazate pe cercetare) la nivel național și 

va fi structurat în conformitate cu recomandările pentru 

cercetare, dezvoltare și inovare pentru perioada 2021-

2022 ale mecanismului de sprijinire a politicilor. 

Secretariatul acestui organism va fi asigurat de 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

3.  Proiect de Lege  privind punerea la 

dispoziție pe piață a echipamentelor radio - 

transpunere Directiva (UE) 2022/2380  

 

Iniţiatori: MCID,MEc., ANCOM, ANPC 

 

 

August 

2023 

 

 

 Asigurarea unei interoperabilități comune minime între 

echipamentele radio și dispozitivele lor de încărcare, 

precum și pentru a îmbunătăți confortul consumatorilor, 

pentru a reduce deșeurile din mediul înconjurător și 

pentru a evita fragmentarea pieței, prin: 

(a) modificarea, adăugarea sau eliminarea 

categoriilor sau a claselor de echipamente radio; 

(b) modificarea, adăugarea sau eliminarea 

specificațiilor tehnice, inclusiv a referințelor și a 

descrierilor, în legătură cu receptaculul (receptaculele) 

de încărcare și cu protocolul (protocoalele) de 

comunicare pentru încărcare, pentru fiecare categorie 

sau clasă de echipamente radio în cauză. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr. 319/2003 

Iniţiatori: MCID 

 

 

Septembrie 

2023 

Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare modificată va detalia indicatorii-

cheie de performanță (pe baza standardelor 

internaționale de cercetare) care vor fi utilizați pentru a 

evalua performanța cercetătorilor.  

Noul act legislativ va viza alinierea la cele mai bune 

practici europene, inclusiv:  

a) promovarea în cariera de cercetător pe baza 

principiului meritului;  
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Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

b) recrutarea pe baza unor proceduri transparente, 

deschise și competitive;  

c) bunele practici în materie de etică și integritate în 

cercetarea științifică. 

Jalon intermediar 274,1 – Consultarea Comisiei 

Europene cu privire la proiectul de lege – Trimestrul 2. 

Jalon 274, 2 – Adoptarea de către Guvern și trimiterea 

proiectului de lege la Parlamentul României. 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr. 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare 

 

Iniţiatori: MCID 

 

 

Septembrie 

2023 

Legea nr.206/2004 actualizată*) privind buna conduită în 

cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare 

modificată va detalia standardele privind „buna 

conduită în cercetarea științifică” și, prin urmare, 

accesul la finanțare și la burse. 

Noul act legislativ va viza alinierea la cele mai bune 

practici europene, inclusiv:  

a) promovarea în cariera de cercetător pe baza 

principiului meritului; 

b) recrutarea pe baza unor proceduri transparente, 

deschise și competitive;  

c) bunele practici în materie de etică și integritate în 

cercetarea științifică. 

Jalon 274, 2 – Adoptarea de către Guvern și trimiterea 

proiectului de lege la Parlamentul României.  

Jalon intermediar 274,1 – Consultarea Comisiei 

Europene cu privire la proiectul de lege, în urma 

consultării părților interesate – Trimestrul 2. 

6.  Proiect de Lege privind dispoziția legală 

care indică intrarea în vigoare a 

modificărilor în vederea simplificării 

investițiilor în domeniul cercetării, 

dezvoltării și inovării 

Iniţiatori: MCID 

 

 

Decembrie 

2023 

Intrarea în vigoare a modificărilor legislative în vederea 

creării unui mediu favorabil investițiilor publice și 

private în cercetare, dezvoltare și inovare Modificările:  

- vor simplifica și raționaliza legislația națională privind 

contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea 

programelor din cadrul proiectelor de cercetare, 

dezvoltare și inovare; 

- vor asigura digitalizarea tuturor procedurilor legate de 

contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea 

programelor de cercetare, dezvoltare și inovare; 

- vor asigura publicarea integrală a tuturor rezultatelor 

proiectelor finanțate din fonduri publice, cu excepția 

proiectelor în domeniul securității și apărării; 

- vor asigura evaluarea tuturor proiectelor de cercetare, 

dezvoltare și inovare cu o valoare mai mare de 500 000 

EUR finanțate din fonduri publice de către cercetători 

recunoscuți la nivel internațional înainte de a fi aprobate 

de autoritatea contractantă publică, asigurându-se astfel 

evitarea conflictelor de interese - vor asigura revizuirea 

critică a rezultatelor proiectelor de cercetare selectate cu 

o valoare mai mare de 500.000 EUR de către 
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Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

cercetătorii recunoscuți la nivel internațional (ca parte a 

comitetelor de coordonare a proiectelor) înainte de a fi 

aprobate de autoritatea contractantă publică, 

asigurându-se astfel evitarea conflictelor de interese. 

Sunt organizate audieri publice pentru evaluarea la 

jumătatea perioadei a proiectelor de cercetare, 

dezvoltare și inovare. Analizele de evaluare sunt trimise 

consorțiului de proiecte în conformitate cu practicile 

programului Orizont Europa; 

- noua strategie pentru cercetare, inovare și specializare 

inteligentă va asigura o participare sporită a 

întreprinderilor la proiecte de cercetare, dezvoltare și 

inovare finanțate din fonduri publice, pentru a sprijini 

integrarea sectorului de afaceri românesc în lanțurile 

valorice europene strategice, acordând prioritate 

implicării IMM-urilor și a întreprinderilor nou-

înființate în aceste domenii, astfel cum se specifică în 

„Strategia României privind antreprenoriatul” (care 

urmează să fie adoptată de Ministerul Economiei). 

- Jalon intermediar 276,1 – Consultarea Comisiei 

Europene cu privire la proiectul de lege, în urma 

consultării părților interesate – Trimestrul 3. 

- Jalon 276, 2 – Adoptarea de către Guvern și trimiterea 

proiectului de lege la Parlamentul României – 

Trimestrul 4.  

 

 

  



PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI 
PENTRU ANUL 2023 

 

40 
 

MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE 

 

Nr. 

crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind activitatea de 

prevenire a separării copilului de 

familie 

 

Iniţiatori: MFTES 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2023 

 

Ianuarie 

2023 

 

 

Prin proiectul de lege sunt stabilite norme clare în baza 

cărora va fi realizată intervenția autorităților 

administrației publice locale în vederea îndeplinirii 

atribuției referitoare la prevenirea separării copilului de 

familia sa, respective la menținerea copilului în familie. 
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MINISTERUL CULTURII  
 

Nr. 

crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind Statutul 

lucrătorului cultural 

 

Iniţiatori: MC 

Februarie 

2023 

Scopul  proiectului este crearea unui nou cadru legislativ 

privind statutul lucrătorilor din domeniul culturii, ce va 

propune măsuri concrete care să abordeze provocările 

specifice activității acestora, prin instituirea de: 

- definiții clare cu privire la  „muncă artistică și 

culturală”, astfel cum sunt utilizate în statele membre și 

în documentele UE; 

- standarde și cerințe minime de protecție socială 

referitoare la condiții de muncă, impozitare și acces la 

securitate socială, protecția muncii și a sănătății și la 

alte beneficii, la remunerația echitabilă; 

- dispoziții referitoare la sisteme de protecție socială care 

să permită lucrătorilor culturali să aibă acces la prestații, 

precum șomajul, împrumuturi bancare, finanțare, pensii 

etc; 

- instrumente pentru identificarea legală a artistului 

cultural independent (artiști și profesii conexe) și pentru 

crearea mecanismelor de includere în sistemul de 

protecție socială; 

- alte metode de îmbunătățire a statutului socio-

profesional și a condițiilor de exercitare a activității 

lucrătorului cultural. 

2.  Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr. 

6/2008 privind regimul juridic al 

patrimoniului tehnic și industrial 

 

Iniţiatori: MC 

 

Martie 

2023 

Se urmăreşte abrogarea Legii nr. 6/2008 dat fiind 

paralelismul legislativ al acesteia cu prevederile Legii 

nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 

182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 

național mobil cu modificările și completările 

ulterioare. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 

51/1998 privind îmbunătățirea sistemului 

de finanțare a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 245/2001, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Iniţiatori: MC 

Martie 

2023 

Intervenția legislativă vizează: 

-  definirea și redefinirea unor termeni; 

- simplificarea procedurilor pentru acordarea finanțărilor 

nerambursabile - pe bază de contracte încheiate între 

autoritatea finanţatoare şi beneficiari, cu adaptarea 

corespunzătoare de către autorităţile finanţatoare a 

modelelor aprobate prin normele metodologice privind 

sistemul simplificat de management, aplicare, decont și 

verificare, aprobate prin ordin comun al ministrului 

culturii şi al ministrului finanţelor; 

- actualizarea dispozițiilor referitoare la constituirea 

Fondului Cultural Național; 

- înființarea Registrului finanțărilor nerambursabile din 

domeniul culturii - baza de date centralizată la nivel 

național care cuprinde informații despre proiectele din 
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Nr. 

crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

domeniul cultural care au primit finanțare 

nerambursabilă. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea  și 

completarea Legii nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice  

 

Iniţiatori: MC 

 

 

Aprilie  

2023 

 

 

 

Proiectul are ca principal obiectiv implementarea 

Strategiei Naționale Anticorupție jalon în Planul 

Național de Redresare  și Reziliență în ceea ce priveşte 

înființarea Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor 

în domeniul Patrimoniului Cultural Imobil pentru 

evitarea potențialelor conflicte de interes din 

funcționarea Comisiei Naționale a Monumentelor 

Istorice  și comisiilor zonale ale monumentelor istorice. 

Se studiază oportunitatea  și a realizării următoarelor 

modificări/copmpletări ale Legii nr. 422/2001: 

extinderea  și prin alte autorități  și instituții a dreptului 

de exercitare de preempțiune al Statului la vânzarea 

monumentelor istorice  și stabilirea posibilității 

existenței unor situații în care nu este necesară 

exercitarea acestui drept (spre exemplu apartamente în 

situri urbane); posibilitatea desființării de elemente de 

construcție sau corpuri fără valoare culturală sau 

considerate nocive din cadrul imobilelor asupra cărora 

a fost instituit regimul juridic de monument istoric, fără 

derularea unor proceduri de declasare parțială, dar în 

baza unor studii de fundamentare privind valoarea 

culturală elaborate de specialiști/experți atestați de 

Ministerul Culturii și la propunerea comisiilor de 

specialitate  ș.a.m.d. 

5.  Proiect de Lege privind Codul 

patrimoniului cultural 

 

Iniţiatori: MC 

 

 

Iunie  

2023 

Scopul urmărit prin elaborarea proiectului de lege 

privind Codul patrimoniului cultural este de a crea un 

cadru legal general unitar, aplicabil patrimoniului 

cultural în integralitatea sa, urmărind clarificarea, 

simplificarea, transparentizarea și creșterea gradului de 

accesibilitate a procedurilor și mecanismelor care 

guvernează activitățile de protejare și de punere în 

valoare a patrimoniului cultural, precum și corelarea cu 

realitățile și evoluțiile din domeniu și cu dinamica 

societății. De asemenea, proiectul vizează corectarea 

unor carențe în definirea și punerea în aplicare a 

regimului de protecție legală corespunzător bunurilor ce 

fac parte din patrimoniul cultural național; racordarea la 

bune practici internaționale actuale, inclusiv la cadrul 

normativ al Uniunii Europene, reglementările naționale 

principale în vigoare având o vechime de cca. 20 de ani; 

îmbunătățirea capacității administrative, simplificarea 

administrativă în beneficiul cetățenilor și mediului de 

afaceri. 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind 

Iulie  

2023 

Principalele reglementări au în vedere: 

- clarificarea statutului de manager prin raportare la 

COR; 
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Nr. 

crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

managementul instituţiilor publice de 

cultură 

 

Iniţiatori: MC 

 

 

- clarificarea modalităţii de calcul a termenelor prevăzute 

de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- reglementarea mai clară a condiţiilor de 

studii/vechime/experienţă de conducere, ce trebuie 

îndeplinite de persoanele care participa la concursurile 

de management şi corelarea acestora cu specificul 

instituţiei;  

- instituirea Registrului experţilor evaluatori în 

management cultural, a cărui modalitate de organizare 

şi gestionare va fi aprobată prin ordin al ministrului 

culturii; 

- introducerea unor dispoziţii cu privire la 

incompatibilităţi pentru persoanele desemnate să facă 

parte din comisia de concurs/de evaluare a 

managementului; 

- transparentizarea procedurii de concurs; 

- îmbunătăţirea cadrului legal privind remuneraţia 

managerilor, astfel încât performanţa managerială să 

poată fi recompensată, în funcție de stadiul realizării 

obiectivelor stabilite prin contractul de management; 

- îmbunătăţirea reglementărilor cu privire la modul de 

organizare şi desfăşurare a evaluărilor 

periodice/intermediare şi a evaluărilor anuale; în ceea 

ce priveşte numărul evaluărilor intermediare, perioada 

în care acestea vor avea loc, criteriile de evaluare; 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea O.G. nr. 47/2000 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie a 

monumentelor istorice care fac parte din 

Lista patrimoniului mondial 

 

Iniţiatori: MC 

Septembrie 

2023 

Principalele reglementări au în vedere: 

- extinderea aplicabilității prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 47/2000 de la monumente istorice la 

bunuri de patrimoniu cultural și la componentele de 

patrimoniu cultural ale bunurilor mixte înscrise în Lista 

patrimoniului mondial și în Lista indicative; 

- reglementarea organizării și funcționării Comitetelor de 

organizare UNESCO;  

- reglementarea posibilității asigurării pazei obiectivelor 

înscrise în Lista patrimoniului mondial și în Lista 

indicativă de către autoritățile publice locale; 

- tratarea unitară a bunurilor înscrise în Lista 

patrimoniului mondial și a celor pentru care România a 

solicitat înscrierea în Lista indicativă pentru Lista 

patrimoniului mondial. 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia 

 

Iniţiatori: MC 

Octombrie 

2023 

Principalele reglementări au în vedere: 

- modificarea dispoziţiilor cu privire la sprijinul automat 

pentru calitatea artistică, pentru a diferenția premiile și 

selecțiile, prin precizarea participării filmelor la 

secțiunile competitive internaționale ale festivalurilor 

internaționale de film, de orice categorie; 
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Nr. 

crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

-  eliminarea  echivalării cuantumului sprijinului automat 

pentru calitate artistică cu sprijinul automat pentru 

succes de public. Sprijinul pentru calitatea artistică este 

legat de participarea/premierea filmului la festivaluri 

internaționale de profil, spre deosebire de sprijinul 

pentru succes de public, care este bazat pe încasările din 

exploatarea filmului în sălile de cinematograf din 

România. Prin urmare, nu există argumente care să 

susțină echivalarea  și corelarea celor două categorii de 

sprijin financiar automat, ținând cont că acestea pornesc 

de la premise diferite; 

- completarea cadrului legal cu dispoziţii referitoare la 

sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică care 

se acordă producătorilor pentru filmele în coproducție 

cu participare românească, proporțional cu participarea 

acestora la realizarea filmului, conform regulamentului; 

- abrogarea dispoziţiilor care prevăd secretizarea 

scenariilor, pentru a  respecta practica europeană în 

domeniu și pentru a asigura transparentizarea 

procesului de selecție. 
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MINISTERUL SPORTULUI 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege  pentru modificarea 

Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului 

 

Iniţiatori: MSportului 

Septembrie 

2023 

-redefinirea cadrului legislativ care să asigure 

participarea, practicarea, performanța și excelența 

sportivă; 

- îndrumarea și controlul în sport în acord cu modelele 

europene; 

- îmbunătățirea modului în care este administrat 

patrimoniul sportiv; 

- crearea unui sistem de formare inițială și continuă a 

antrenorilor și ai altor specialiști; 

- reglementări privind prevenirea și combaterea 

violenței și a discriminării în sport etc.; 

- îmbunătățirea cadrului legislativ, pentru finanțarea 

sportului din fonduri de la bugetul de stat și de la 

bugetele locale, dar și din fonduri private, prin 

sponsorizări și investiții; 

- voluntariatul în sport. 
2.  Proiect de Lege  privind descentralizarea 

 

Iniţiatori: MSportului 

Septembrie 

2023 

- transferul de competenţă administrativă şi financiară 

de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul 

administraţiei publice locale, în domeniul sportului. 
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ALTE INSTITUȚII/AUTORITĂȚI GUVERNAMENTALE 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 

111/1996 privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul 

activităților nucleare 

 

Iniţiatori: SGG, CNCAN 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Februarie 

2023 

 

 

Îndreptarea erorilor materiale cu privire la unele 

aspecte referitoare la art. 4 alin. (3) și (5), necesitatea 

abrogării exprese a unor dispoziții, modificarea art. 

41, 42, anexei 3, punctul 8 și 9 din Legea nr. 111/1996 

republicată, dispoziții care au fost abrogate inițial prin 

OUG 1/2010 (act normativ abrogat prin Legea nr. 

284/2010 și respins ulterior prin Legea 30/2012). 

Îmbunătățirea cadrului de reglementare și a 

capabilităților de autorizare și control ale CNCAN. 

2.  Proiect de Lege privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe 

 

Iniţiatori: SGG, DRP 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2023 

 

Mai  

2023 

 

 

Prin proiectul de lege se prevede abilitarea Guvernului 

de a emite ordonanțe pe perioada vacanței 

parlamentare din perioada iulie-august 2023, potrivit 

propunerilor de domenii transmise de ministerele / 

instituțiile interesate. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni  

 

Iniţiatori: SGG, DRPR 

Iunie 

2023 

Scopul proiectului de lege este de a acoperi  nevoile 

comunităților românești din afara granițelor țării, atât 

a celor din diaspora, cât și a celor istorice. 

Principale modificări: 

- actualizarea legii, conform HG nr.927/2021; 

- redefinirea noțiunii de ”român de pretutindeni” ținând 

cont de mobilitatea actuală a românilor în state din 

afara țării; 

- abrogarea art.13 privind IEH, urmare a OUG 68/2019. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.321/2006 privind 

regimul acordării finanţărilor 

nerambursabile pentru programele, 

proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 

activităţii românilor de preturindeni şi a 

organizaţiilor reprezentative ale acestora, 

precum şi a modului de repartizare şi de 

utilizare a sumei prevăzute în bugetul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

pentru această activitate 

 

Iniţiatori:SGG, DRPR 

 

Iunie 

2023 

 

Scopul proiectului de lege este de a acoperi  nevoile 

comunităților românești din afara granițelor țării, atât 

a celor din diaspora, cât și a celor istorice. 

Principale modificări: 

- actualizarea legii conform HG nr.927/2021; 

- introducerea posibilității organizării de evenimente, în 

țară pentru românii din diaspora; 

- organizarea de acțiini prin implementare directă, în 

țară și străinătate, dedicate românilor de pretutindeni; 

-aprobarea Metodologiei de elaborare a 

documentațiilor care însoțesc propunerile de 

programe, proiecte sau acțiuni, de evaluare, selectare  

și aprobare a programelor, proietelor sau acțiunilor, de 

încheiere a contractelor de finanțare nerambursabilă, 

regulmentul de organizare și funcționare a comisiei de 

evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor 

prin ordin al secretarului de stat al DRP; 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

-reformularea și completarea art.7 privind 

implementarea directă, prin lărgirea plajei de utilizare 

a fondurilor în cadrul implementării directe; 

-completarea/reformularea art.9 în sensul posibilității 

de acordare de finanțări prin contracte de finanțare 

multianuale pentru anumite tipuri de proiecte; 

-actualizarea criteriilor de evaluare prevăzute de art.10 

din lege; 

-modificarea art.12 alin.2 în sensul ca finanțarea să 

poată fi acordată în tranșe successive, conform 

condițiilor  stabilite prin contractul de finanțare, fără 

ca tranșa să depășescă 50% din valoarea finanțării; 

-pentru acuratețe, de introdus și definit, termenul de 

”organizație reprezentativă a românilor de 

pretutindeni”; 

-actualizarea punctelor I, II și III din anexa la lege 

(metodologia de acordare a burselor aprobată prin 

ordin al secretarului de stat al DRP, stabilirea valorilor 

maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, 

cheltuieli de tratații și reprezentare prin ordin al 

secretarului de stat al DRP). 

5.  Proiect de Lege privind Statistica oficială în 

România 

 

Iniţiatori: SGG, INS 

 

Noiembrie 

2023 

   

Punerea în concordanță cu dispozițiile Regulamentului 

(CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului, cu modificările ulterioare. 

Proiectul de lege mai vizează îmbunătățirea statisticilor 

oficiale și a Sistemului Statistic Național. 

6.  Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului 

de a emite ordonanțe 

 

Iniţiatori: SGG,DRP 

Noiembrie 

2023 

 

 

Prin proiectul de lege se prevede abilitarea Guvernului 

de a emite ordonanțe pe perioada vacanței 

parlamentare din luna ianuarie 2024, potrivit 

propunerilor de domenii transmise de 

ministerele/instituțiile interesate. 

 


