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Ref. la: puncte de vedere asupra unor proiecte de legi initiate de guvernele 

anterioare, aflate m procedura parlamentara

STIMATA DOAMNA SECRETAR GENERAL,

Va transmitem, alaturat, in original, punctele de vedere ale Guvernului cu privire la 3 

proiecte de legi aflate in dezbaterea Senatului si 23 proiecte de legi aflate Tn dezbaterea 

comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, aprobate m sedinta Executivului din data de 

16.01.2020.

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 initiative legislative Tn parte, pentru a sustine punctui de vedere 

al Guvernului.

Cu deosebita consideratie 
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STIMATE DOWINULE PRESEDINTE,
9 ■

.Of. Zo^

In sedinta din data de 16.01.2020, Guvernul a analizat situatia unor proiecte 

de legi initiate de guvernele anterioare care, in prezent, se afla m diferite stadii 
ale procedurii de legiferare la Senat si la Camera Deputatilor.

Potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate, Guvernul a 

aprobat punctele de vedere cuprinse in tabeleie anexate.

Totodata, precizam ca sustinerea acestora pe parcursul etapelor procedurii 
legislative parlamentare va fi asigurata de reprezentantii ministerelor/institutiilor 

mentionate Tn anexa pentru fiecare initiative legislative.

Cu stima

PRIM-MINISTRU

DOMNULUl SENATOR TEODOR MELESCANU 
PRE§EDINTELE SENATULUl



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAIVtENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAWIENTUL

Puncte de vedere asupra unor proiecte de legi 
initiate de guvernele anterioare, aflate in procedura parfamentara la Senat, 

potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile ini|iatoare

Ministere/
institu^ii

responsabile
Punct de vedere 

al Guvernului
Nr. Principalele reglementari Stadiu Senat Stadiu CDDenumire project de legecrt.

ProiectuI de lege are ca obiect de
reglementare ratificarea unui nou Acord 
bilateral privind serviciile aeriene care sd 
modtfice sau ?nlocuiascd clauzele esen^iale 
din Acordul romSno-singaporez in vigoare, 
referitoare la desemnarea ^i autorizarea 
operatorilor 
suspendarea autorizafiilor de operare, 
siguran^a securitatea avia^iei civile, 
transmiterea programelor de operare. 
aprobarea 
diferendelor.
De asemenea, se prevede liberalizarea 
accesului companiilor aeriene desemnate 
pe rutele dintre ^i dincolo de teritoriile celor 
dou5 pSrti contractante. ____

Comisii - Din
02.11.2019 la 
Comisla pentru 
transporturi 
infrastructure

se sus^ine proiectuI
de lege Tn forma 
adoptate de Guvern

MTIC Adoptat - 
27.11.2019- 
adoptare tacitS

PROIECT DE LEGE pentru 
ratificarea Acordului Tntre 
Guvernul Romeniei ?i 
Guvernul Republicii
Singapore cu privire la 
serviciile aeriene, semnat la 
Singapore, la 31 mai 2018 
E136/19.09.2019 
PLX402/01.10.2019 
L607/02.12.2019

aerieni sirevocarea

1.

tarifelor, solutionarea

1
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&m SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUi 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAWIENTUL

Ministere/
institu^ii

responsabile
Punct de vedere 

al Guvernului
Nr. Principalele reglementSri Stadiu Senat Stadiu CDDenumire project de legecrt.

MAE ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglementare ratificarea Acordului tntre 
Guvernul Romdniei Organiza^ia
Internationals a Francofoniei referitor la 
stabilirea la Bucure^ti a Biroutui Regional 
pentru Europa Centrals de Est ?i 
privilegiile imunitStile sale pe teritoriul 
romSn, semnat la Erevan, la 12 octombrie 
2018. Scopul Acordului este de a stabili 
statutui, imunitStile, privilegiile scutirile 
acordate pe teritoriul RomSniei Biroului 
regional pentru Europa Centrals si de Est al 
OIF personalului sSu.

Ordine de zi - 
Raport de 
adoptare Tn 
forma
prezentatS de 
Camera 
Deputatilor - 
12.12.2019

Adoptat - 
27.11.2019- 
adoptare tacitS

PROIECT DE LEGE pentru 
ratificarea Acordului fntre 
Guvernul RomSniei §i 
Organizatia Internationals a 
Francofoniei referitor la 
stabilirea la Bucuresti a 
Biroului Regional pentru 
Europa Centrals si de Est si 
privilegiile ^i imunitStile sale 
pe teritoriul romSn, semnat la 
Erevan. la 12 octombrie 2018 
E132/12.09.2019 
PLX367/18.09.2019 
L610/02.12.2019

se sustine proiectut 
de lege Tn forma 
adoptatS de Guvern

2.

2



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

DEPARTAWiENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAEVJENTULV

Ministere/
institufii

responsabile
Punct de vedere 

al Guvemului
Nr. Stadiu Senat Stadiu COPrincipaiele reglementariDenumire project de legecrt.

ProiectuI de lege are ca obiect de
reglementare modificarea Legii nr.90/2001 
privind organizarea si func|ionarea 
Guvernului RomSniei si a ministerelor, 
modificarea si completarea OUG 
nr.25/2007 privind stabilirea unor mSsuri 
pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului, modificarea OG nr.32/1998 
privind organizarea cabinetului demnitarului 
din administra^ia publics centrals, precum si 
abrogare'a art.1 din OUG nr.40/2016 privind 
stabilirea unor mSsuri la nivelul 
administratiei publice centrale §i pentru 
modificarea §1 completarea unor acte 
normative, in scopul Tnfiin^Srii, in cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului. a 
Cancelariei Prim-Ministrulul, structura fSrS 
personalitate juridicS, subordonatS pnm- 
ministrului, finantatS prin bugetui SGG.

Ordine de zi -
02.12.2019- 
RELUARE 
VOT - ProiectuI 
de lege pentru 
aprobarea/respi 
ngerea OUG 
nu a Tntrunit 
numSrul de 
voturi necesar 
pentru
adoptarea/respi 
ngerea unei 
leg! organice

Adoptat -
03.04.2019 - 
adoptare tacitS

se sustine proiectuI
de lege in forma 
adoptatS de Guvern

SGGPROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea ORDONANJEI DE
urgenjA a guvernului

privind
modificarea fi completarea 
unor acte normative 
E23/27.02.2019 
L163/15.04.2019 
PLX76/04.03.2019

nr.11/2019

3.

3
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAWIENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Puncte de vedere asupra unor proiecte de legi
initiate de guvernele anterioare, aflate m procedura parlamentara la Senat Camera Deputafilor, 

potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile initiatoare

Ministere/
institufii

responsabile
Nr. Punct de vedere al 

GuvernuluiDenumire proiect de lege Principalele reglementdri Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

MFPPROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea 
GUVERNULUI nr.12/2019 cu 
privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2019 
E108/12.08.2019 
L525/24.09.2019 
PLX400/24.09.2019

ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglementare rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2019.

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare cu 
amendamente • 
23.10.2019

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare cu 
amendamente- 
23.10.2019

se susfine proiectuI 
de lege Tn forma 
adoptatd de Guvem

ORDONANJEI

1.

PROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului 
asigurdrilor sociale de stat pe 
anul 2018 $i a contului general 
anual de executie a bugetului 
asigurdrilor pentru §omaj pe 
anul 2018 
E99/09.07.2019 
L524/24.09.2019 
PLX399/24.09.2019

MFP ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglemenatre aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului asigurSrilor 
sociale de stat pe anul 2018 $i a contului 
general anual de executie a bugetului 
asigurSrilor pentru §omaj pe anul 2018.

Comisii - Din 
24.09.20191a 
Comisia pentru 
buget, finante, 
activitate 
bancara si 
piafa de capital 
a Senatului si 
la Comisia 
pentru buget, 
finante si bSnci 
a Camerei 
Deputatilor

Comisii - Din 
24.09.20191a 
Comisia pentru 
buget, finante 
si bSnci a 
Camerei 
Deputatilor si la 
la Comisia 
pentru buget, 
finante, 
activitate 
bancarS ^i 
piatd de capital 
a Senatului

se sustine proiectuI 
de lege Tn forma 
adoptatd de Guvem

2.

1
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Ministere/
institufii

responsabile
Nr. Punct de vedere al 

GuvernuluiDenumire proiect de lege Principalele reglementdri Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

MFPPROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului 
de stat, a contului anual de 
execu^ie a bugetului Fondului 
national unic de asigurSri 
sociale de sdnState §i a 
contului general anual al 
datoriei publice aferente 
anuiui 2018 
E98/09.07.2019 
L523/24.09.2019 
PLX398/24.09.2019

Proiectui de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a 
contului anual de execu^le a bugetului 
Fondului national unic de asigurSrl sociale 
de sSnatate §i a contului general anual al 
datoriei publice aferente anuiui 2018.

Comisii - Din 
24.09.20191a 
Comisia pentru 
buget, finante, 
activitate 
bancard ^i 
piajS de capital 
a Senatului si 
la Comisia 
pentru buget, 
finante si bSnci 
a Camerei 
Deputatiior

Comisii > Din 
24.09.20191a 
Comisia pentru 
buget, finante 
si bSnci a 
Camerei 
Deputatiior ^i la 
la Comisia 
pentru buget, 
finante, 
activitate 
bancard si 
piatS de capital 
a Senatului

se sustine proiectui 
de lege 
modifies rile 
completSrile survenite 
ca urmare a punerii Tn 
aplicare a deciziilor 
Curtii de Conturi a 
RomSniei

CU

3.

PROIECT DE LEGE privind 
aprobarea ORDONANJEI DE 
URGENJA a GUVERNULUI 
nr.101/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2018 
E206/23.11.2018 
L724/14.12.2018 
PLX749/14.12.2018

MFP Proiectui de lege priveste rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018.

Comisii - Din 
14.12.20181a 
Comisia pentru 
buget, finante, 
activitate 
bancarS ^i 
piatS de capital 
a Senatului $i 
la Comisia 
pentru buget, 
finante si bSnei 
a Camerei 
Deputatiior

Comisii > Din 
14.12.2018 la 
Comisia pentru 
buget, finante 
^i band a 
Camerei 
Deputatiior si la 
Comisia pentru 
buget, finante, 
activitate 
bancard si 
plats de capital 
a Senatului

se sustine proiectui 
de lege tn forma 
adoptatS de Guvern

4.

2



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Ministere/
institu^ii

responsabile
Nr. Punct de vedere al 

GuvernuluiDenumire project de lege Principalele reglementdri Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

PROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea ORDONANTEI DE 
URGENJA A GUVERNULUI 
nr.78/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2018 
E163/05.09.2018 
L614/03.10.2018 
PLX499/03.10.2018

MFP ProiectuI de lege prive^te rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018.

Comisii - Din 
03.10.20181a 
Comisla pentru 
buget, finance, 
activitate 
bancarS si 
pia^d de capital 
a Senatului ^1 
la Comisia 
pentru buget, 
finance si bSnci 
a Camerei 
Deputatilor

Comisii - Din 
03.10.20181a 
Comisia pentru 
buget, finance 
si bSnci a 
Camerei 
Deputatilor ^i la 
Comisia pentru 
buget, flnan|e, 
activitate 
bancard ^i 
pia^d de capital 
a Senatului

se sus^ine proiectuI 
de lege in forma 
adoptatS de Guvern

5.

PROIECT DE LEGE pentru
aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului 
de stat, a contului anual de 
execufie a bugetului Fondului 
national unic de asigurSri 
sociale de sdndtate si a 
contului general anual al 
datoriei publice aferente 
anului 2017 
El 13/05.07.2018 
L612/03.10.2018 
PLX497/03.10.2018

MFP ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului de stat. a 
contului anual de execu^ie a bugetului 
Fondului nafional unic de asigurSri sociale 
de sdnState ^i a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2017.

Comisii - Din 
03.10.20181a 
Comisia pentru 
buget, finanfe, 
activitate 
bancarS $i 
pia^d de capital 
a Senatului si 
la Comisia 
pentru buget, 
finante ^i bdnci 
a Camerei 
Deputatilor

Comisii - Din 
03.10.20181a 
Comisia pentru 
buget, finance 
si bSnci a 
Camerei 
Deputatilor ^i la 
Comisia pentru 
buget, finante, 
activitate 
bancard si 
piatd de capital 
a Senatului

se sustine proiectuI 
de lege 
modificSrile 
completSrile survenite 
ca urmare a punerii In 
aplicare a deciziilor 
Curtii de Conturi a 
Romaniei

cu
si

6.

3



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Ministere/
institufii

responsabile
Nr. Punct de vedere al 

GuvernuluiOenumire project de lege Prlnclpalele reglementari Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

MFPPROIECT DE LEGE pentru
aprobarea OROONANTEI DE 
URGENJA A GUVERNULUI 
nr.83/2017 cu prlvire la 
rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2017 
E198/15.11.2017 
L494/22.11.2017 
PLX483/22.11.2017

ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglementare rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2017.

Comisii - Din 
22.11.20171a 
Comisia pentru 
buget finante, 
activitate 
bancard ^i 
pia^d de capital 
a Senatului si 
la Comisia 
pentru buget 
finance, si bdnci 
a Camerei

Comisii - Din 
22.11.20171a 
Comisia pentru 
buget finance, 
si bSnci a 
Camerei 
Deputa|llor ^i la 
Comisia pentru 
buget finance, 
activitate 
bancarS si 
pia^d de capital 
a Senatului

se susfine proiectuI 
de lege in forma 
adoptatS de Guvem

7.

Deputatilor
PROIECT DE LEGE pentru
aprobarea ORDONANJEI DE
urgenjA a guvernului
nr. 63/2017 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2017 
E154/13.09.2017 
L347/27.09.2017 
PLX302/27.09.2017

MFP ProeictuI de lege are ca obiect de
reglementare rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2017.

Comisii - Din Comisii - Din 
27.09.20171a 
Comisia pentru 
buget, finance 
si bSnci a 
Camerei 
Deputatilor ^i la 
Comisia pentru 
buget, finanfe, 
activitate 
bancard si 
piatd de capital 
a Senatului

se sus^ine proiectuI 
de lege in forma 
adoptata de Guvem

27.09.2017 la 
Comisia pentru 
buget, finance, 
activitate 
bancarS si 
piatd de capital 
a Senatului si 
la Comisia 
pentru buget, 
finante ^i b§nci 
a Camerei 
Deputatilor

8.

4
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAWIENTUL

Ministere/
institufii

responsabile
Nr. Punct de vedere al 

Guvernului
Denumire project de lege Principalele reglementarf Stadiu Senat Stadtu CDcrt.

PROIECT DE LEGE pentru
aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului 
asigurdrilor sociale de stat pe 
anul 2016 si a contului general 
anual de executie a bugetului 
asigurSrilor pentru ^maj pe 
anul 2016 
E100/20.07.2017 
L364/13.09.2017 
PLX281/13.09.2017

MFP ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului asigurSrilor 
sociale de stat pe anul 2016 fi a contului 
general anual de executie a bugetului 
asigurSrilor pentru §omaj pe anul 2016.

Comisii - Din 
13.09.20171a 
Comisia pentru 
buget, finante, 
activitate 
bancarS ^i 
piafd de capital 
a Senatului ^i 
la Comisia 
pentru buget. 
finante ^i bSnci 
a Camerei 
Deputatilor

Comisii - Din 
13.09.2017 la 
Comisia pentru 
buget, finante 
si bSnci a 
Camerei 
Deputatilor si la 
Comisia pentru 
buget, finanfe, 
activitate 
bancarS si 
piatd de capital 
a Senatului

se sustine proiectuI 
de lege in forma 
adoptatS de Guvern

9.

PROIECT DE LEGE pentru
aprobarea contului general 
anual de execufie a bugetului 
de stat, a contului anual de 
executie a bugetului Fondului 
national unic de asigurdri 
sociale de sdnState si a 
contului general anual al 
datoriei publice aferente 
anului 2016 
E99/20.07.2017 
L363/13.09.2017 
PLX280/13.09.2017

MFP PrezentuI proiect de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea contului general 
anual de excutie a bugetului de stat, a 
contului anual de executie a bugetului 
Fondului national unic de asigurdri sociale 
de sanatate si a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2016.

Comisii • Din 
13.09.2017 1a 
Comisia pentru 
buget, finante. 
activitate 
bancarS ^i 
piatd de capital 
a Senatului ^i 
la Comisia 
pentru buget, 
finante ^i bdnci 
a Camerei 
Deputatilor

Comisii - Din 
13.09.2017 la 
Comisia pentru 
buget, finante 
si bdnd a 
Camerei 
Deputatilor ^i la 
Comisia pentru 
buget. finante, 
activitate 
bancarS 
piatS de capital 
a Senatului

sustine proiectuI de 
lege cu modificSrile si 
completSrile survenite 
ca urmare a punerii Tn 
aplicare a deciziilor 
Curtii de Conturi a 
Romaniei10.

5



£ SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAWIENTUL

Ministere/
institu|ii

responsabile
Nr. Punct de vedere al 

GuvemuluiPrincipalele reglementSri Stadiu SenatDenumire proiect de lege Stadiu COcrt-

MFPPROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea ORDONANJEI DE 
URGENJA a GUVERNULUl 
nr. 86/2016 cu prlvire la 
rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2016 
E173/23.11.2016 
L6/10.01.2017 
PLX5/10.01.2017

PrezentuI proiect de lege are ca obiect de 
reglementare rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2016.

Comisii - Din 
10.01.20171a 
Comisia pentru 
buget, finance, 
activitate 
bancard ^i 
pia^d de capital 
a Senatului ^i 
la Comisia 
pentru buget, 
finance ^i bSnci 
a Camerei

Comisii - Din 
10.01.20171a 
Comisia pentru 
buget, finante 
si bdnd a 
Camerei 
Deputa^ilor si la 
Comisia pentru 
buget. finance, 
activitate 
bancard $i 
pia^S de capital 
a Senatului

se sus^ine proiectui 
de lege in forma 
adoptatS de Guvern

11.

Deputatllor
PROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea 
GUVERNULUl nr.14/2016 cu 
privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2016 
E100/10.08.2016 
L6/10.01.2017 
PLX3/10.01.2017

MFP Proiectui de lege are ca obiect de 
reglementare rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2016.

Comisii - Din 
10.01.20171a 
Comisia pentru 
buget, finance, 
activitate 
bancard si 
piafd de capital 
a Senatului si 
la Comisia 
pentru buget, 
finance si bSnci 
a Camerei 
Deputatllor

Comisii - Din 
10.01.2017 la 
Comisia pentru 
buget, finance 
^i bdnci a 
Camerei 
Deputatllor si la 
Comisia pentru 
buget, finanfe, 
activitate 
bancard ^i 
plats de capital 
a Senatului

se sustine proiectui 
de lege Tn forma 
adoptatS de Guvern

ORDONANJEI

12.
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAWIENTUL

Ministere/
institufii

responsabile
Nr. Punct de vedere al 

GuvernuluiDenumire protect de lege Principalele reglementari Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

MFPPROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului 
asigurdrilor sociale de stat pe 
anui 2015 a contului general 
anual de execu^le a bugetului 
asigur§rilor pentru $omaj pe 
anul 2015 
E90/06.07.2016 
L113/09.05.2017 
PLX192/09.05.2017

ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului asigurdrilor 
sociale de stat pe anul 2015 a contului 
general anual de execu^ie a bugetului 
asigurSrilor pentru §omaj pe anul 2015.

Comisii - Din 
09.05.2017 1a 
Comisia pentru 
buget, finance, 
activitate 
bancard \\ piaf§ 
de capital a 
Senatului si la 
Comisia pentru 
buget finance si 
bdnci a 
Camerei 
Deputatilor

Comisii - Din 
09.05.2017 1a 
Comisia pentru 
buget, finance 
^i bSnci a 
Camerei 
Deputatilor ^i la 
Comisia pentru 
buget. finante, 
activitate 
bancarS ^i 
plats de capital 
a Senatului

se sustine proiectuI 
de lege in forma 
adoptatS de Guvern

13.

MFPPROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului 
de stat, a contului anual de 
executie a bugetului Fondului 
national unic de asigurSri 
sociale de sSnState §i a 
contului general anual al 
datoriei publice aferente 
anului 2015 
E89/06.07.2016 
L112/09.05.2017 
PLX191/09.05.2017

ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglemenatare aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a 
contului anual de executie a bugetului 
Fondului national unic de asigurSri sociale 
de sSnState $i a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2015.

Comisii - Din 
09.05.20171a 
Comisia pentru 
buget, finante, 
activitate 
bancarS si 
piatS de capital 
^i la Comisia 
pentru buget, 
finante si banci 
a Camerei 
Deputatilor

Comisii - Din 
09.05.2017 la 
Comisia pentru 
buget, finante 
^i bSnci a 
Camerei 
Deputatilor si la 
Comisia pentru 
buget, finante, 
activitate 
bancarS si 
piatS de capital 
a Senatului

se sustine proiectuI 
de lege 
modificSrile 
completSrile survenite 
ca urmare a punerii Tn 
aplicare a deciziilor 
Curtii de Conturi a 
RomSniei

cu

14.
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Ministere/
institufii

responsabile

Nr. Punct de vedere at 
Guvernului

Denumtre project de lege Principalete reglementari Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

PROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contuiui general de 
executie a bugetului Fondului 
national unic de asigurSri 
sociale de sSnState a 
contuiui general anual al 
datoriei publice aferente 
anului 2014 
E96/01.07.2015 
L350/01.09.2015 
PLX562/01.09.2015

MFP ProiectuI de lege are ca object de 
reglementare aprobarea contuiui general 
de executie a bugetului Fondului national 
unic de asigurdri sociale de sSnState §i a 
contuiui general anual al datoriei publice 
aferente anului 2014.

Ordine de zi - 
Raport comun 
suplimentar de 
adoptare in 
forma
prezentatd de 
Guvem - 
29.06.2016

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatS de 
Guvern - 
31.03.2016

se sustine proiectuI 
de lege 
modified rile 
completdrile survenite 
ca urmare a punerii in 
aplicare a deciziilor 
Curtii de Conturi a 
Romdniei

cu

15.

PROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contuiui general 
anual de executie a bugetului 
asigurdrilor sociale de stat pe 
anul 2013 $i a contuiui general 
anual de executie a bugetului 
asigurdrilor pentru §omaj pe 
anul 2013 
E78/26.06.2014 
L569/16.09.2014 
PLX412yi6.09.2014

MFP ProiectuI de lege are ca object de 
reglemenatre aprobarea contuiui general 
anual de executie a bugetului asigurdrilor 
sociale de stat pe anul 2013 §i a contuiui 
general anual de executie a bugetului 
asigurdrilor pentru §omaj pe anul 2013

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare in 
forma
prezentatd de 
Guvern - 
25.03.2015

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatd de 
Guvern - 
25.03.2015

se sustine proiectuI 
de lege Tn forma 
adoptatd de Guvern

16.
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Ministere/ 
institufii 

res ponsa bile
Nr. Punct de vedere al 

GuvernuluiOenumire protect de lege Principalele reglementSri Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

MFPPROIECT DE LEGE pentai 
aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului 
de stat, a contului anual de 
executie a bugetului Fondului 
national unic de asigurSri 
sociale de sdndtate $i a 
contului general anual al 
datoriei publice aferente 
anului 2013 
E77/26.06.2014 
L568/16.09.2014 
PLX411/16.09.2014

ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului de stat, a 
contului anual de execu^ie a bugetului 
Fondului national unic de asigurdri sociale 
de sSnState §i a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2013

Ordine de zi - 
Report comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentat§ de 
Guvern - 
25.03.2015

Ordine de zi - 
Report comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatd de 
Guvern - 
25.03.2015

se sus^ine proiectuI 
de lege Tn forma 
adoptatS de Guvern

17.

PROIECT DE LEGE pentru
aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului 
asigurSrilor sociale de stat pe 
anul 2012 ^i a contului general 
anual de execu|ie a bugetului 
asigurSrilor pentru somaj pe 
anul 2012 
E137/10.07.2013 
L547/16.07.2013 
PLX414/29.10.2013

MFP ProiectuI de lege are' ca obiect de 
reglementare aprobarea contului general 
anual de execu|ie a bugetului asigurdrilor 
sociale de stat pe anul 2012 si a contului 
general anual de executie a bugetului 
asigurSrilor pentru somaj pe anul 2012

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatS de 
Guvern» 
24.06.2014

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatS de 
Guvern - 
24.06.2014

se sus^ine proiectuI 
de lege Tn forma 
adoptata de Guvern

18.
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAWIENTUL

Ministere/
institufii

responsabiie
Nr. Punct de vedere al 

GuvernuiuiDenumire proiect de lege Principalele reglementSri Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

MFPPROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului 
de stat, a contului anual de 
execu^ie a bugetului Fondului 
na|ional unic de asigurSri 
sociale de sSndtate ^i a 
contului general anual al 
datoriei publice aferente 
anului 2012 
E136/10.07.2013 
L546/16.07.2013 
PLX413/29.10.2013

ProiectuI de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului de stat, a 
contului anual de execu^ie a bugetului 
Fondului national unic de asigurdri sociale 
de sdnState si a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2012

Ordine de zi • 
Report comun 
de adoptare tn 
forma
prezentatS de 
Guvern - 
24.06.2014

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatd de 
Guvern - 
24.06.2014

se sus^ine proiectuI 
de lege Tn forma 
adoptatS de Guvern

19.

MFPPROIECT DE LEGE pentru
aprobarea contului general 
anual de execu^ie a bugetului 
de stat, a contului anual de 
executie a bugetului Fondului 
national unic de asigurari 
sociale de sSndtate $i a 
contului general anual al 
datoriei publice aferente 
anului 2011 
E80/21.05.2013 
L241/11.06.2013 
PLX203/11.06.2013

ProiectuI de lege are ca obiect de
reglementare aprobarea contului general 
anual de execujie a bugetului de stat, a 
contului anual de executie a bugetului 
Fondului national unic de asigurSri sociale 
de sSndtate $i a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentata de 
Guvern - 
22.10.2013

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatS de 
Guvern - 
22.10.2013

se sus|ine proiectuI 
de lege 
modificdrile 
completarile survenite 
ca urmare a punerii Tn 
aplicare a deciziilor 
Curtii de Conturi a 
RomSniei

CU
SI

20.
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULU! 
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Ministere/
institu^ii

responsabile
Nr. Punct de vedere at 

GuvernuluiDenumire proiect de lege Principalele reglementdri Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

PROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contului general 
anuai de execu^ie a bugetului 
asigurSrilor soctaie de stat pe 
anul 2011 §i a contului general 
anuai de execu^ie a bugetului 
asigurSrilor pentru §omaj pe 
anul 2011 
E74/27.06.2012 
L394/09.10.2012 
PLX428/09.10.2012

MFP ProiectuI de lege are ca obiect de 
regelementare aprobarea contului general 
anuai de execu^ie a bugetului asigurSrilor 
soctaie de stat pe anul 2011 $i a contului 
general anuai de execu^ie a bugetului 
asigurdrilor pentru $omaj pe anul 2011

Ordine de zi • 
Report comun 
de adoptare in 
forma
prezentatd de 
Guvern - 
22.10.2013

Ordine de zi - 
Report comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatS de 
Guvern - 
22.10.2013

se sus^ine proiectuI 
de lege in forma 
adoptata de Guvern

21.

PROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contului general 
anuai de execu^ie a bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe 
anul 2010, §i a contului 
general anuai de execu^ie a 
bugetului asigurSrilor pentru 
$omaj pe anul 2010 
E140/06.07.2011 
L617/19.09.2011 
PLX525/19.09.2011

MFP ProeictuI de lege are ca obiect de 
reglemenatare aprobarea contului general 
anuai de execu|ie a bugetului asigurSrilor 
sociale de stat pe anul 2010, §i a contului 
general anuai de execu^ie a bugetului 
asigurSrilor pentru §omaj pe anul 2010

Ordine de zi - 
Raport de 
adoptare tn 
forma
prezentatd de
Guvern
24.10.2012

Ordine de zi - 
Raport de 
adoptare Tn 
forma
prezentatd de
Guvern
24.10.2012

se sus^ine proiectuI 
de lege tn foima 
adoptatd de Guvern

22.
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“ SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUl

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAWIENTUL
I

Ministere/
institu^ii

responsabile
Nr. Punct de vedere al 

GuvernuluiDenumire proiect de lege Principalele reglementiri Stadiu Senat Stadiu CDcrt.

MFPPROIECT DE LEGE pentru 
aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului 
de stat, a contului anual de 
execujie a bugetului Fondului 
national unic de asigurSri de 
sdndtate §i a contului general 
anual al datoriei publice 
aferente anului 2010 
E139/06.07.2011 
L616/19.09.2011 
PLX524/19.09.2011

ProeictuI de lege are ca obiect de 
reglemenatare aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a 
contului anual de execujie a bugetului 
Fondului national unic de asigurdri de 
sdnatate §i a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2010

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatd de 
Guvem - 
24.10.2012

Ordine de zi - 
Raport comun 
de adoptare Tn 
forma
prezentatd de 
Guvern - 
24.10.2012

se sustine proiectui 
de lege Tn forma 
adoptatS de Guvern

23.
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