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Anexa nr. 1 

 

 

Acte normative transmise în vederea formulării de observatii şi propuneri 

 

1. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire 

a conflictului de interese în procesul de achiziţie publică şi de modificare şi completare a 

unor acte normative 

2. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea unor acte 

normative 

3. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

4. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire 

a conflictului de interese în procesul de achiziţie publică 

5. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

6. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind achiziţiile publice 

7. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuiere a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune şi pentru 

organizarea şi funcţionarera Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

8. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate din 

cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul justiţiei (L 700/2011) 

9. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

10. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

11. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 31/2015 pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi completarea art. 1 din OUG nr. 

83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Plx. 741/2015) – completare amendamente 

12. Punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 31/2015 pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi completarea art. 1 din OUG nr. 

83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Plx. 741/2015) 

13. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 

14. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

modificarea Legii nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 

15. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 

16. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

aprobarea unor măsuri de eficientizarea a sistemului de gestionare a instrumentelor structural 

17. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc (pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. cu modificările şi completările ulterioare, a 

OUG privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de 

Noroc şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi 
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exploatarea jocurilor de noroc cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 

109/30.10.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare) 

18. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 

modificarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului  

19. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 

înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie 

20. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc (pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 159 din 21 octombrie 1999 rivind înfiinţarea Companiei 

Naţionale Loteria Română - S.A. cu modificările şi copmletările ulterioare, a OUG nr. 20/27 

martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri 

de Noroc şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi 

exploatarea jocurilor de noroc cu modificările şi completările ulterioare) 

21. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru completarea art. 21 

din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

22. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă a Guvernului privind soluţionarea 

alternativă a litigiilor dintre consumatori şi profesionişti 

23. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile 

24. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordonanţă a Guvernului privind reorganizarea 

activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a 

carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora 

25. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind organizarea, 

funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială 

26. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin 

HG nr. 1610/2006 

27. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin 

HG nr. 1610/2006 

28. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor 

prealabile ale proiectului Codului administrativ 

29. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea si 

completarea HG nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Turism 

30. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor 

prealabile ale Codului administrativ 

31. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea HG nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi   

32. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei la 

HG nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie 

33. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor 

prealabile ale Codului administrative – capitolul răspunderii administrative din cuprinsul 

titlului I al proiectului de Cod administrativ 

34. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 196/2008 privind înfiinţarea 

activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 

35. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea Anexei 

nr. 1 la HG nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu 

modificările ulterioare 
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36. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin 

mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

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

aprobate prin HG nr. 1660/2006 

37. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea HG nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Mnisterului Afacerilor 

Externe 

38. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru 

stabilirea programului zilnic de lucru la nivelul administraţiei publice centrale 

39. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor 

prealabile ale proiectului codului administrativ 

40. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 

1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof. dr. 

G. K. Constantinescu” 

41. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind ultilizarea fondurilor 

alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor 

publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor 

provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. 

(2) din HG nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii 

coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de 

implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene  

42. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind concediul de odihnă 

anual şi alte concedii ale salariaţilor din autorităţile şi instituţiile publice 

43. Punct de vedere cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

44. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordin al ministrului privind constituirea Comisiei 

Ministeriale pentru Romi la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, Proiect de Ordin privind desemnarea punctului de contact responsabil pentru 

monitorizarea şi evaluarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţilor rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul MDRAP 

45. Punct de vedere cu privire la proiectul de ordin al ministrului fondurilor europene pentru 

aprobarea procedurii de evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale 

individuale. 
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Proiecte de acte normative transmise spre avizare 

 

1. Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

2. Proiect de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuiere a contractelor de 

achiziţie publică şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarera 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

3. Proiect de lege privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru 

Inspecţia Muncii şi Securitate Socială şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

4. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru întărirea 

capacităţii de reglementare, implementare şi control a activităţii din domeniul silviculturii 

din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor  

5. Proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere 

6. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

7. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

8. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere 

9. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere 

10. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea OUG nr. 

86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 

administraţiei centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

11. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 

12. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea Legii 273/2006 privind finanţele 

publice locale 

13. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul jocurilor de noroc (pentru modificarea şi completarea OUG 

nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română – 

S.A. cu modificările şi completările ulterioare, a OUG privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cu 

modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 109/30.10.2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare) 

14. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul jocurilor de noroc (pentru modificarea şi completarea OUG 

nr. 159 din 21 octombrie 1999 rivind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română - 

S.A. cu modificările şi copmletările ulterioare, a OUG privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cu 

modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare) 

15. Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte 

normative 

16. Proiect de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2008 

privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
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instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitatea de 

donator de asistenţă tehnică 

17. Proiect de ordonanţă a Guvernului privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 

consumatori şi profesionişti 

18. Proiect de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul fondurilor externe nerambursabile 

19. Proiect de ordonanţă a Guvernului privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru 

clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, 

porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora 

20. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 47/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

21. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 536/2014 

privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, 

Investiţii Străine, parteneriat Public-Privat şi promovarea exporturilor 

22. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Transporturilor 

23. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

24. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare  

25. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor 

26. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 43/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene  

27. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare 

28. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 

29. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 344/2014 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi a HG nr. 

186/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei 

financiare comunitare acordate României prin Fondul European de ajustare la globalizare  

30. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

31. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 1005/2012 

privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu 

32. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 1217/2012 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” 

33. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 1/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice  

34. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul educaţiei naţionale 

35. Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare 

a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 

36. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru completarea HG nr. 595/2009 pentru aplicarea 

Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri 

comunitare (copie) 

37. Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare 

a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 

38. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 47/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 
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39. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 47/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

40. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul educaţiei naţionale 

41. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin HG nr. 1610/2006 

42. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 50/2015 

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi 

43. Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale şi Planului de 

Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România 

44. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 50/2015 

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi 

45. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei la HG nr. 299/2014 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie 

46. Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea HG nr. 43/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene 

47. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 90/2010 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Culturii 

48. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 42/2015 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de 

Afaceri 

49. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 1185/2014 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

50. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 42/2015 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de 

Afaceri 

51. Proiect de hotărâre a Guvernului de modificare a HG nr. 10/1995 privind deschiderea 

Punctului de controlpentru trecerea frontierei “Aeroportul Bucureşti-Băneasa” şi 

înfiinţarea Unităţii vamale “Bucureşti-Băneasa” pentru traficul internaţional de călători şi 

mărfuri 

52. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 

desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de 

inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin 

HG nr. 677/2013 

53. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin 

HG nr. 1627/2003 

54. Proiect de hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Institutului Român pentru Comerţ 

Exterior 

55. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 38/2015 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilo 

56. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român 

pentru Comerţ Exterior 

57. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român 

pentru Comerţ Exterior 

58. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 43/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene 

59. Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri administrative pentru 

buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei 

60. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 43/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Fondurilor Europene 
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61. Proiectul de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român 

de Comerţ Exterior şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

62. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 723/2010 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 196/2008 privind 

înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională 

finanţate de Uniunea Europeană pentru care România are caliatetea de donator de 

asistenţă tehnică 

63. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 723/2010 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 196/2008 privind 

înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională 

finanţate de Uniunea Europeană pentru care România are caliatetea de donator de 

asistenţă tehnică 

64. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 34/2009 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea HG nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

65. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Achiziţii Publice 

66. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului 

Codului administrativ 

67. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru completarea şi modificarea HG nr. 548/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională 

68. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 1185/2014 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare 

69. Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Gărzilor Forestiere 

70. Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea HG nr. 21/2015 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

71. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere 

72. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 652/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 

73. Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 595/2009 

pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care 

gestionează fonduri comunitare 

74. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 90/2010 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Culturii 

75. Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea HG nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum 

şi pentru modificarea HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor Publice 

76. Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea HG nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum 

şi pentru modificarea HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Finanţelor Publice 

77. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 1185/2014 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 

modificările şi completările ulterioare  

78. Proiect de hotărâre a Guvernului privind ultilizarea fondurilor alocate din Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente 

operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de 

inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. (2) din HG 

nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de 

management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru 

gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene 
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79. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 595/2009 

pentru aplicarea Legii nr. 494/2004 privind stimularea financiară a personalului care 

gestionează fonduri comunitare 

80. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

81. Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 

achiziţiilor publice 

82. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 144/2010 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sanatatii 

83. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 1188/2014 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G.K. 

Constantinescu”  

84. Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea HG nr. 43/2013 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene 

85. Proiect de hotărâre a Guvernului privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale 

salariaţilor din instituţiile publice 

86. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic 

87. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Ministerului pentru Consultare publică şi Dialog Civic 

88. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Energiei 

89. Proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri 

90. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului 

Codului administrativ 

91. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea si completarea HG. nr. 548/2013 

privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si pentru societatea 

Informationala 

92. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 1 la HG nr. 90/2010 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 

93. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea si completarea HG nr. 595/2009 

pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care 

gestioneaza fonduri comunitare 

94. Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea si completarea HG nr. 11/2013 

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului. 
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Propuneri legislative 

 

1. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului 2 al art. 375 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp. 640/2014) 

2. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut (Bp. 

635/2014) 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului 2 al alticolului 375 din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp. 640/2014) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul Funcţionarilor Publici (Bp 43/2015) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea OG nr. 26/2011 privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (Bp. 259/2013, Plx. 

606/2013) 

6. Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă (Bp. 37/2015) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea OG nr. 26/2011 privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (Bp. 259/2013, Plx. 

606/2013) 

8. Propunere legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici (Plx. 208/2015) 

9. Propunere legislativă privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

(Bp. 325/2015) 

10. Propunere legislativă privind reglementarea experienţei profesionale (Bp. 348/2015) 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi competarea Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici (Bp. 423/2015) 

12. Propunere legislativă – Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de 

diferenţele de grup (Bp. 463/2015) 

13. Propunere legilalativă pentru completarea Legii administraţie publice locale nr. 215/2001 

(Plx. 429/2015, L517/2015) 

14. Iniţiativă legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare aflată în procedură parlamentară în Camera 

Deputaţilor (Plx 556/2015) 

15. Propunere legislativă pentru modificarea OG nr. 26/2011 privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (Bp. 259/2013, Plx. 

606/2013) 

16. Propunere legislativă pentru completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici (Bp. 502/2015) – ziua funcţionarului public 

17. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Funcţionarului Public (Bp. 504/2015) 

18. Propunere legislativă privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

(Bp. 325/2015) 

19. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Funcţionarului Public (Bp. 517/2015) 

20. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Bp. 

127/2015, L 287/2015) 

21. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

de Management în Sănătate (Bp. 599/2015) 

22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 155/2010 a poliţiei 

locale, republicată (Bp. 5/2015)  

23. Evaluarea propunerilor legislative aflate în diverse faze ale procedurii parlamentare 

24. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al art. 375 al Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp 598/2015) 

25. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al art. 375 al Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp 598/2015). 

 

 


