
Anexa nr. 4 

 

Nr. 

crt. 

Puncte de vedere, întrebări şi interpelări 

1. Punct de vedere M.A.I. cu privire la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate 

în România. 

2. Punct de vedere M.A.I. în corespondenţa cu Ministerul Justiţiei nr. 51920/2012 referitoare la unele amendamente 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor. 

3. Punct de vedere cu privire la proiectul de Lege –statutul consilierilor juridici 

4 Punct de vedere M.A.I. cu privire la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea Codului Penal 

5. Punct de vedere M.A.I. asupra raportului elaborat de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 283/2010 

privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 

(Plx.541/2011), proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea şi 

funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PLx. 705/2011) şi a propunerii 

legislative privind abrogarea Legii nr. 283/2010 privind Camerele pentru agricultură silvicultură şi dezvoltare 

rurală (Plx.462/2011) 

6. Punct de vedere M.A.I. propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici” 

7. Punct de vedere M.A.I. propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.90 din 

26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor”. 

8. Punct de vedere M.A.I. propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali”. 

9. Punct de vedere M.A.I. corespondenţa Ministerului Justiţiei nr. 51920/2012 referitoare la unele amendamente 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor. 

10. Punct de vedere M.A.I. propunere legislativă intitulată Lege privind modificarea Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 –

Legea Poliţiei Locale 

11. Punct de vedere M.A.I. propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Codului Penal” 

12. Punct de vedere MAI proiectul de Lege privind Codul electoral 

13. Punct de vedere MAI propunere legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici” 

14. Elaborat punctul de vedere cu privire la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 73 alin. (3) din Legea nr.7/2006, republicată, privind Statutul funcţionarului public 

parlamentar”. 

15. Punct de vedere cu privire la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor” 

16. Punctul de vedere M.A.I.- DGJ cu privire la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 514/2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic” iniţiată de 

parlamentarii Mircia Giurgiu, Ciuhodaru şi Movilă Petru 

17. Punct de vedere MAI –DGJ având ca obiect reanalizarea propunerii legislative intitulate Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (Bp. 682/2011), prin prisma 

amendamentelor formulate de MMFPS 

18. Punctul de vedere către Guvernul României privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 

188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunere legislativă formulată de domnul 

deputat Daniel Oajdea 

19. Punctul de vedere către MAI privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 188/1999 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, propunere legislativă formulată de domnul deputat Daniel Oajdea 

20. Punctul de vedere către către M.A.I privind propunerea legislativă intitulată “Lege privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier juridic” 



21. Punct de vedere privind “Lege privind participarea poliţiştilor la misiuni în afara teritoriului statului român” 

22. Punct de vedere privind materialele prezentate în cadrul reuniunii pregătitoare Şedinţei Guvernului din data de 

02.07.201, referitoare la amendamentele asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aflat în dezbatere 

parlamentară (PL-x nr.47/2012, Camera Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi). 

23. Punct de vedere privind Legea pentru modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010 – Legea Poliţiei Locale 

24. Punct de vedere proiect Legea privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la 

Bucureşti, la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 

Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 14 

septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional 

din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 2 decembrie 

2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 

decembrie 2011 şi a Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 28 februarie 2012, 

aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012 

şi a Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia 

Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012. 

25. Punct de vedere privind propunere legislativă intitulată”Lege privind limitarea temporară a accesului la 

demnităţi publice şi funcţii publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului 

comunist”. 

26. Punct de vedere M.A.I propunerea legislativă intitulată “Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic”. 

27. Punct de vedere privind proiectul de Hotarâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului 

de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

28. Punct de vedere M.A.I. privind proiectul de Hotărâre a Guvernului privind ocuparea posturilor vacante din 

sistemul de asistenţă socială. 

29. Punct de vedere M.A.I. proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului şi Pădurilor. 

30. Punct de vedere ANRMP privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

31. Punctul de vedere cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi 

evidenţa paşapoartelor simple 

32. Punct de vedere referitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Statutului propriu de 

organizare si funcţionare al al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

33. Punct de vedere M.A.I. - DGJ cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, elaborat de 

MFP. 

34. Punctul de vedere cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. 

35. Punctul de vedere MAI DGJ cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind accelerarea implementării 

obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare elaborat de Ministerul 

Justiţiei. 

36. Punctul de vedere MAI DGJ cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului. 

37. Punctul de vedere cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 760/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind 

organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

38. Punctul de vedere CNCAN privind forma refăcută a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 avizat initial şi care a fost revizuită prin prisma aspectelor 

stabilite în cadrul şedinţei de Guvern din data de 11.04.2012. 

39. Punctul de vedere MAI DGJ cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea H.G nr. 

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 



achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

elaborat de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

40. Punctul de vedere M.A.I. cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Tezelor prealabile 

ale proiectului Codului Administrativ elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

41. Punctul de vedere M.A.I. cu privire la proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 1088/2011 

privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

42. Punctul de vedere referitor la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de 

muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 

„Administraţie” 

43. Punct de vedere MAI referitor la analiza observaţiilor şi propunerilor formulate de Ministerul Justiţiei cu 

privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager 

public, aprobate prin HG nr. 78/2011 

44. Punct de vedere MAI referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului 

public denumit manager public, aprobate prin HG nr. 78/2011 

45. Punct de vedere intern cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor 

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern elaborat de Ministerul Finanţelor 

Publice 

46. Punct de vedere către Ministerul Mediului şi Pădurilor având ca obiect reanalizarea proiectului de 

Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia în vederea avizării ulterioare de către 

ANFP 

47. Punctul de vedere MAI cu privire la proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind asigurarea unei 

contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală –INTERPOL 

prin detasarea ofiţerilor de poliţie. 

48. Punctul de vedere MAI DGJ cu privire la proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor 

măsuri necesare asigurării sustenabilităţii proiectului “Formarea reţelei naţionale a experţilor locali romi, 

mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus 

excluziunii sociale”, implementat de Agenţia Naţională pentru Romi 

49. Punctul de vedere cu privire la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.62/2011 – Legea dialogului social. 

50. Punctul de vedere MAI DGJ cu privire la proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru aprobarea 

contractului de colaborare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene şi pentru aprobarea unor 

măsuri privind gestionarea proiectelor finanţate din fonduri europene. 

51. Punctul de vedere MAI DGJ cu privire la proiectul Ordonanţei de urgenţă privind măsuri pentru întărirea 

capacităţii administrative a autorităţilor responsabile cu gestionarea instrumentelor structurale elaborat de 

Ministerul Afacerilor Europene 

52. Punct de vedere cu privire la proiectul Ordonanţei de urgenţă privind aprobarea unor măsuri pentru 

recuperarea reducerilor salariale, iniţiat de către MMFPS 

53. Punct de vedere M.A.I. privind proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru reorganizarea serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

54. Punct de vedere MAI privind proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea 

Procedurii privind elaborarea propunerilor de politici publice la nivelul Ministerului Adminstraţiei şi 

Internelor şi proiectul ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Procedurii privind 

monitorizarea şi evaluarea politicilor publice la nivelul Ministerului Adminstraţiei şi Internelor 

55. Punct de vedere MAI privind proiectul Ordinului al ministrului administraţiei şi internelor privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei. 

56. Punct de vedere MAI - DGL privind proiectul de Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru 

modificarea alin. (2) al art. 46 din Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I., 

aprobat prin O.m.i.r.a nr. 599/2008 cu modificările şi completările ulterioare. 

57. Punctul de vedere cu privire la proiectul de Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind abrogarea 



Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 64 din 30.03.2011 pentru aprobarea Strategiei 

Ministerului Administraţiei şi Internelor de prevenire şi combatere a corupţiei pentru perioada 2011 – 2013. 

58. Punctul de vedere cu privire la proiectul de Ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea 

şi completarea Instrucţiunilor nr.664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în 

administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

59. Punctul de vedere cu privire la proiectul de Ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea 

şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.29/2011 privind competenţele de achiziţie a 

produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor 

60. Punctul de vedere cu privire la anteproiectul de Ordinului ministrului administraţiei şi internelor privind 

organizarea şi executarea controalelor la poliţia locală. 

61. Punct de vedere cu privire la proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. II/7822/24.03.2011 

privind monitorizarea gestionării posturilor aprobate pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

62. Punct de vedere cu privire la proiectul de Ordinului ministrului administraţiei şi internelor privind parcurgerea 

procedurilor de transparenţă decizională în Ministerul Administraţiei şi Internelor 

63. Punct de vedere cu privire la proiectul de modificarea si completare a Ordinului ministrului administraţiei şi 

internelor nr.69/2009 privind Ghidul carierei politistului si cadrelor militare din MAI. 

64. Punctul de vedere cu privire la proiectul de Memorandum cu tema:“Ocuparea unor posturi vacante la nivelul 

aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice”. 

65. Punctul de vedere cu privire la proiectul Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor privind 

răspunderea materială a personalului pentru pagube produse Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

66. Punctul de vedere M.A.I - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române cu privire privire la proiectul de comitet 

(PC) al standardului operaţional „Participarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor la 

îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin, pe timpul instituirii stării de urgenţă şi a stării de asediu”, 

precum şi desemnarea unor specialişti în vederea participării acestora la şedinţa Comitetului tehnic al I.G.J.R 

67. Punctul de vedere MAI DGJ cu privire la Raportul elaborat de Comisia pentru administraţiei publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale (Plx.558/2011). 

68. Punctul de vedere MAI UCRAP cu privire la proiectul documentului de intenţie privind Strategia de consolidare 

a eficienţei administraţiei publice 2013 – 2017. 

69. Punctul de vedere MAI – Direcţia Generală pentru Relaţia cu comunităţile locale cu privire la proiectul de 

protocol de parteneriat preconizat a se încheia între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Confederaţia 

Sindicală Naţională MERIDIAN. 

70. Punctul de vedere MAE privind Proiectul manual de implementare privind programele/ proiectele ODA. 

71. Punctul de vedere privind proiectul “Contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din Ministerul 

Administraţiei şi Internelor pentru anul 2012”. 

72. Punct de vedere adresat Departamentului pentru Relaţii Interetnice având ca obiect comunicarea de date 

reactualizate şi comentarii în legătură cu cele 6 aspecte care corespund propunerilor de recomandări avansate 

în primul raport de monitorizare privind modul în care România pune în aplicare prevederile Cartei europene 

a limbilor regionale sau minoritare 

73. Punctul de vedere MMFPS cu privire la observaţiile şi cererea directă a Comisiei de experţi privind privind 

aplicarea convenţiile şi recomandările, pentru diverse convenţii, printre care şi prntru CONVENŢIA Nr. 

87/1948 privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical, ratificare 1957. 

74. Punctul de vedere privind solicitarea de elaborare act normativ, masuri de protecţie a personalului vamal 

(solicitare din partea Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor PRO LEX). 

75. Adresă MAI – DGJ privind activitate ataşaţi afaceri interne RFG domeniul – remuneraţii speciale pentru 

funcţionarii publici. 

76. Adresă Comisia Europeană – acordarea de distincţii, decoraţii sau premii funcţionarilor publici. 

77. Adresă DCRI - Reţeaua Europeană de Administraţie Publică – referitor la raportul de serviciu al funcţionarilor 

publici din România. 

  

1. Interpelare formulată de deputatul Daniel Savu. 

2. Interpelare formulată de domnul deputat Dan Morega. 

3. Interpelare deputat Cornel Iţu – condiţiile în care se realizează ocuparea prin concurs sau examen a posturilor din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 



4. Interpelare deputat Mircia Giurgiu – drepturi salariale acordate prin acorduri colective sau contracte colective de 

muncă. 

5. Interpelare formulată de domnul senator Toader Mocanu. 

6. Întrebare formulată de către Ministerul de Justiţie şi Administrare Publică din Slovenia 

7. Întrebare având ca obiect numirea în funcţie a directorului Centrului Cultural MAI 

8. Întrebare formulată de deputat Andrei Dominic Gerea 

9. Întrebare formulată de domnul deputat Mirel Taloş având ca obiect exceptarea lucrătorilor MAI care au poziţii 

echivalente unei poziţii de subofiţer de la echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare şi funcţii specifice 

poliţiei în MAI cu stagiul în funcţii civile 

10. Întrebare formulată de către domnul deputat Andrei Dominic Gerea referitoare la eventuala modificare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi sigurantă naţională, în sensul includerii angajaţilor poliţiei locale în categoria 

personalului de ordine publică beneficiar al dreptului de hrană pe timp de pace 

 


