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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Nr. 910/2020
11. FEB. 2020

Catre: DOAMNA IZABELA CHENCIAN, 
SECRETARUL GENERAL AL SENATULUl

Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate m §edinta din 04.02.2020

STIMATA DOAMNA SECRETAR GENERAL,

Va transmitem, alaturat, Tn original, punctele de vedere ale Guvernului cu 
privire la 2 initiative legislative parlamentare aflate Tn dezbaterea Senatului, aprobate Tn 
sedinta Executivului din data de 04.02.2020.

Totodata, apreciem necesar ca pe parcursul procedurilor de legiferare cu privire 
la aceste initiative legislative sa fie invitati la dezbateri reprezentantii 
ministerelor/institutiilor de resort, indicate Tn anexa pentru fiecare initiativa legislativa Tn 
parte, pentru a sustine punctui de vedere al Guvernului.

Cu deosebita consideratie.
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SECRETAR,^E STAT
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PRIM MINISTRU

STIMATE DOMNULE PRE§EDINTE,

In sedinta din data de 04.02.2020, Guvernul a aprobat punctele de 

vedere cu privire la 2 initiative legislative parlamentare aflate Tn dezbaterea 

Senatului, pe care vi le Tnaintam alaturat.

Totodata, precizam ca sustinerea acestora pe parcursul etapelor 

procedurii legislative parlamentare va fi asigurata de reprezentantii 
ministerelor/institutiilor mentionate m anexa pentru fiecare initiativa 

legislativa.

Cu stima,

LUbpyiC ORBAN 

PRliw^^lNISTRU

SENATUL ROMANIEI



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

ANEXA2

Proiecte de puncte de vedere cu privire la unele ini|^iative legislative parlamentare aflate in dezbaterea Senatului

Ministere/
Institufii consultate $i 

care vorasigura 
sustinerea in Parlament

Nr. Titiul initiative! 
legisIative/Numere Parlament

Propunere de punct de 
vedere al GuvernuluiPrincipalele reglementaricrt

Lege pentru completarea art. 10 din 
Legea nr.7/2006 privind statutul 
functionarului public parlamentar

Legea are ca obiect de reglementare completarea art. 10 din Legea nr. 
7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata, cu 
modificirile ji completarile ulterioare, in sensul m care sS nu se afle in 
situatie de incompatibilitate fimctionarul public parlamentar desemnat 
printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sS facS parte din 
consiliile de administratie ale regiilor autonome sau societStilor aflate in 
subordinea, sub autoritatea ori sub controlul Camerei Deputatilor, Senatului 
sau Parlamentului, dupa caz, ori din cadrul unor organisme sau organe 
colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare §i 
aflate sub control parlamentar, respectiv fimctionarul public care. este 
reprezentantul secretarului general al Camerei Deputatilor in Consiliul de 
administratie al Regiei Autonome ’’Monitorul Oficial”, potrivit art. II din 
Legea nr. 208/2018.
participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in 
cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in 
temeiul actelor normative in vigoare.

1. MJ ParlamentuI va decide

Bp. 523/2018 
L 739/2018 
Plx. 61/2019

Proiect de lege privind activitatea 
de prevenfie in sanatate

Aceasta initiativa legislativa are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
general pentru exercitarea activitatii de preventie in sanatate, deflnita ca 
fiind „obliga{ia pe care fi-o asuma statul roman fafa de cetafenii sdi precum 
fi obligafUle pe care fi le asuma cetafenii in privinfa sanatafii lor".
Astfel, prin inifiativa legislativa sunt reglementate, in principal:
- o serie de principii pe care se bazeaza aceasta activitate;
- modalitatile de realizare a preventiei in sanatate;
- finantarea activitatii (Guvernul avand obligatia de a intreprinde masurile

2. MS Nu susflne initiativa 
legislativa

Plx.4/2016 
Bp.194/2016 
L 204/2016
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Ministere/
Institute consultate $i 

care vor asigura 
sustinerea tn Parlament

Propunere de punct de 
vedere al Guvernului

Nr. Titiul initiative! 
legislative/Numere Parlament Principalele reglementaricrt

necesare astfel incat sumele alocate din bugetul de stat sa insumeze minim 
0,5% din PIB);
- mfiintarea, organizarea ji ftmctionarea Agen{iei Nationale de Preventie m 
SSnatate (ANPS), prin reorganizarea Ministerului Sanatafii §i a institutiilor 
aflate in subordinea acestuia, aceasta urmand a fi autoritate administrativa 
autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, m coordonarea 
Guvernului; - controlul activita^ii ANPS, ce urmeaza a se efectua de catre 
Ministerul Sanata^ii;
- stabilirea beneficiarilor programelor ji actiunilor de preventie.
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