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Catre: DOAMNAIZABELA CHENCIAN, 
SECRETARUL GENERAL AL SENATULUl

punctele de vedere ale Guvernului aprobatem §edinta din 28.01.2020Ref. la:

I
Va transmitem, alaturat, Tn original, punctele de vedere ale Guvernului cu 

privire la 5 initiative legislative pariamentare aflate m dezbaterea Senatului, aprobate m 
sedinta Executivului din data de 28.01.2020.

Totodata, apreciem necesar ca pe parcursui 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 legislative Tn 
parte, pentru a sustine punctui de vedere al Guvernului.

STIMATA DOAMNA SECRETAR GENERAL,
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PRIM MINISTRU

STIMATE DOMNULE PRE§EDINTE,

In sedinta din data de 28.01.2020, Guvernul a aprobat punctele de 

vedere cu privire la 5 initiative legislative parlamentare aflate Tn dezbaterea 

Senatului, pe care vi le maintam alaturat.

Totodata, precizam ca sustinerea acestora pe parcursul etapelor 

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

legislativa.

Cu stima,

LUDOVIC ORBAN 

PRIM MINIsfRU

SENATUL ROMANIEI
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SECRETAR.IATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

DEl^AR'l'AMENTUL PENTRU RELATTA CIJ PARLAMENTUL

ANEXA2

Proiecte de puncte de vedere cu privire la unele initiative legislative parlamentare aflate in dezbaterea Senatului

Ministere/ 
Institutii consultate 

care vor asigura 
sustinerea in Parlament

Titlul initiativei 
legislative/Numere Parlament

PunctuI de vedere 
al GuvernuluiNr. crt Principalele reglement3ri

Proiect de lege pentru modificarea 
art.33
nr.303/2004
judecStorilor ji procurorilor

1. Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 33 alin. (1) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor ^i procurorilor, republicata, cu 
modificarile §1 completSrile ulterioare, in sensul acordarii dreptului agentilor de 
politie judiciara cu studii superioare juridice cu o vechime in specialitate de cel pu{in 
de 5 ani de a fi numiti in magistratura, prin concurs.
Potrivit Expunerii de motive, „legiuitorul Noului Cod de Procedura Penala nu face 
nicio diferenjiere intre agentul de polifie judiciara §i ofi^erul de polifie judiciara, 
ambii desfa§ur§nd activitatea de urmarire penala sub conducerea ?i supravegherea 
procurorului. (...) Cu alte cuvinte, in activitatea de urmarire penala, gradul 
profesional, de agent sau ofiter nu are relevanta in rela(ia procuror-lucrator de politie 
judiciara”.

MJ Nu sustine 
initiativa 
legislativa

alin. (1) din Legea 
privind statutul

Plx. 47/2018 
Bp. 659/2017 
L 595/2018

Propunere legislativa privind 
organ izarea ji functionarea 
Inspectoratului General pentru 
Situajii de Urgenja

2. Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare stabilirea regimului Juridic cu 
privire la organizarea §i functionarea activitatii pompierilor militari §i a protectiei 
civile din Romania din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta - 
unitate centrala cu personalitate Juridica §i competenta teritoriaia, in subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne.
Potrivit initiatorilor, ,J^rezenta lege are ca scop asigurarea prin intermediul 
Inspectoratului General pentru Situafii de Urgenfd a unui serviciu public stabil, 
profesionist, specializat fi eficient in interesul persoanei, al comunitafilor, precum fi 
in sprijinul institufiilor statului, prin activitatea pompierilor militarr.

MAI Nu sustine 
initiativa 
legislativa

Plx. 106/2017 
L79/2017 
Bp. 146/2017

Proiect de Lege privind 
organizarea §i fimctionarea 
corpului pompierilor militari 51 a 
protectiei civile_________

3. Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare stabilirea regimului Juridic 
referitor la organizarea ji functionarea activitatii pompierilor militari §i a protectiei 
civile din Romania, scopul fiind „ asigurarea, in conformitate cu dispozifiile legale, a 
unui serviciu public stabil, profesionist, specializat fi eficient in interesul persoanei.

MAI Nu sustine 
initiativa 
legislativa
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CIJ PARLAMENTUL

Ministere/
Institutii consultate 51 

care vor asigura 
sustinerea in Parlament

Punctul de vedere 
al Guvernului

Titlul initiative! 
legislative/Numere ParlamentNr. crt Principalele reglementSri

al comunitdfilor, precum in sprijinul institu{iilor statului”.
Astfel, se propune reglementarea, in principal, a modului de organizare, atributiile, 
organigrama §i statul de organizare a unitajilor de pompieri militari, pregatirea 
cadrelor de pompieri militari, selecjionarea, incadrarea ji acordarea drepturilor 
personalului militar ji civil din Corpul Pompierilor Militari.
Totodata, m sensul celor mentionate, initiatorii propun abrogarea urmatoarelor acte 
normative;

Plx.131/2017 
Bp. 165/2017 
L87/2017

- Legea nr. 121/1996 privind organizarea si func(ionarea Corpului Pompierilor 
Militari, cu modificdrile ulterioare;
- art. 31 alin. (1) ji (2) din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr.21/2004 privind 
Sistemul National de Management al SituafiUor de Urgenfa, cu modificdrile 
completdrile ulterioare\
- Ordonanfa Guvernului nr. 88/2001 privind infiinfarea, organizarea fi 
funcfionarea serviciilor publice comunitare pentru situafii de urgenfd, cu 
modificdrile fi completdrile ulterioare;
- Hotdrdrea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare §i funcfionare §i a organigramei Inspectoratului General pentru Situafii 
de Urgenfd, cu modificdrile fi completdrile ulterioare’,
- Hotdrdrea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, 
funcfionarea ^i atribufiile serviciilor de urgenfd profesioniste, cu modificdrile fi 
completdrile ulterioare;
- Hotdrdrea Guvernului nr. 259/2005 privind infiinfarea fi stabilirea 
atribufiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu f Protecfie Civild;

nr. 308/1995 privind organizarea funcfionarea- Hotdrdrea Guvernului
activitdfii de pregdtire in domeniul apdrdrii civile.

Nu sus^ine 
initiativa 
legislativa

Proiect de Lege pentru 
modificarea ji completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul 
judecatorilor §i procurorilor

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 7 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecdtorilor §i procurorilor, republicatd, cu modificdrile 
§i completdrile ulterioare, propunandu-se introducerea unor noi interdictii m sarcina 
judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti, personalului de specialitate juridlca 
asimilat acestora, respectiv interdictia de a desft^ura activitati de cooperare cu 
lucratori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informatii in baza unor protocoale 
sau a unor alte documente cu caracter secret si de a-$i exercita activitatea

MJ4.

Plx. 3/2019 
Bp. 151/2019
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTLJL

Ministere/
Institutii consultate $i 

care vor asigura 
sustinerea In Parlament

Titiul initiative! 
legislative/Numere Parlament

Punctul de vedere 
al GuvernuluiNr. crt Principalele reglementari

L 161/2019 profesionala in cadrul unor echipe mixte impreuna cu lucrdtori sau colaboratori ai 
serviciilor de informatii in baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte 
documente cu caracter secret.

Proiect de Lege pentru 
modificarea §i completarea Legii 
nr. 144/2007 privind infiin{area, 
organizarea §i fiinctionarea 
Agen^iei Nalionale de Integritate

5. Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 
nr. 144/2007 privind infiinfarea, organizarea §i functionarea Agenfiei Nafionale de 
Integritate, republicatd, cu modificdrile §i completarile ulterioare, vizandu-se 
urmatoarele:
- La art. 10 alin. (2), dupa lit. g) se introduce o noua litera, lit. g'), cu urmatorul 
cuprins:
„g‘)persoanele cu funcfii de conducere in cadrul organizafiilor, federafiilor fi 
confederafiilor sindicale la §eful compartimentului de resurse umane din cadrul 
acestora ”.
- La art. 41 alin. (1), pet. 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ 35. prefedinfii, viceprefedinfii, secretarii fi trezorierii organizafiilor, federafiilor §i 
confederafiilor sindicale

MJ Nu snsfine
initiativa
legislativa

Plx 186/2018 
Bp 498/2018 
L611/2018
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