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Editura C.H. Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi nevoiti sa apeleze la  

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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MAI a adoptat un nou Regulament de organizare si functionare a Agentiei 

Nationale impotriva Traficului de Persoane 

In Monitorul Oficial nr. 656 din 17 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 220/2012 al Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale impotriva 

Traficului de Persoane (ANTP). 

 

Atributiile 

Compartimentului 

coordonare referire victime 

� monitorizeaza asistenta 

victimelor in conformitate cu 

Standardele nationale specifice 

pentru serviciile specializate de 

asistenta si protectie a victimelor 

traficului de personae 

 

� asigura organizarea activitatilor 

de colaborare desfasurate de 

institutiile publice cu organizatiile 

neguvernamentale pentru 

realizarea coordonarii victimelor in 

procesul penal. 

ANTP este o structura de ordine si siguranta publica, avand competenta generala in domeniul 

propriu de activitate, desfasurand activitati de coordonare, evaluare si monitorizare, prin 

structurile si organele sale de specialitate, la nivel national. 

Principalele atributii ale structurilor  

din cadrul Agentiei: 
 

a) solicita si valorifica propunerile institutiilor cu atributii in domeniu, in vederea 

elaborarii proiectului Strategiei nationale impotriva traficului de persoane, 

denumita in continuare Strategie nationala, care se supune spre aprobare Guvernului; 

 

b) participa la elaborarea planurilor nationale de actiune pentru implementarea 

Strategiei nationale, care se supun spre aprobare Guvernului; 

 

c) monitorizeaza si evalueaza activitatile desfasurate de institutiile publice cu atributii in 

domeniul traficului de persoane, in raport cu obiectivele prevazute in planurile de 

actiune pentru implementarea Strategiei nationale; 

 

d) elaboreaza proiectele standardelor nationale in domeniu, impreuna cu institutiile 

publice si organizatiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobarii 

Guvernului, in conditiile legii; 

 

e) elaboreaza rapoartele de tara solicitate in domeniul traficului de persoane; 

 

f) intocmeste in colaborare cu celelalte structuri ale M.A.I., pe baza datelor furnizate de 

institutiile publice cu atributii in domeniu, Raportul anual privind evolutia traficului de 

persoane, care se supune spre aprobare Guvernului, si formuleaza recomandari 

institutiilor cu atributii in domeniu cu privire la dezvoltarea politicilor antitrafic; 

 

g) desfasoara activitati de monitorizare, control si indrumare a structurilor teritoriale ale 

Agentiei din perspectiva atributiilor ce ii revin; 

 

h) participa la programele regionale, europene si internationale cu proiecte, statistici si 

evaluari pe linia reducerii fenomenului traficului de persoane si a armonizarii legislatiei 

nationale cu legislatia de la nivelul Uniunii Europene; 

 

i) elaboreaza si fundamenteaza programe de interes national privind asistenta acordata 

victimelor traficului de persoane in vederea reintegrarii sociale si monitorizeaza 

gestionarea fondurilor alocate; 

 

j) faciliteaza schimbul de date si informatii cu caracter statistic dintre institutiile cu 

competente in domeniu, din tara si din strainatate; 

 

k) formuleaza propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei in domeniul sau 

de activitate; 

 

l) reprezinta Agentia sub coordonarea structurii centrale de specialitate a M.A.I. in 

grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum si in organizatii 

internationale in domeniul traficului de persoane; 

 

m) indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Agentiei, potrivit competentelor. 

Organizarea Agentiei  

� personalul Agentiei este 

constituit din functionari publici cu 

statut special (politisti) si personal 

contractual. 

 

� personalul Agentiei este 

constituit din personal de 

conducere si personal de executie. 

 

� structura organizatorica a 

Agentiei este ierarhic-piramidala,  

cu 3 niveluri ierarhice de 

management. 

 

� Nivelurile ierarhice de 

management sunt reprezentate de 

directorul si directorul adjunct, sefii 

de serviciu/birou din aparatul 

propriu si personalul de executie. 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

 

                              

      

 

 

 

 

Metodologia de organizare a concursurilor de ocupare a  

posturilor didactice vacante a fost aprobata de MECTS 

In Monitorul Oficial nr. 656 din 17 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 

5624/2012 al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul 

anului scolar 2012-2013 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 

Probele de concurs 

• proba practica/orala sau 

inspectie speciala la clasa 

• proba scrisa din didactica 

specialitatii in profilul postului 

didactic/catedrei, potrivit 

programelor specifice pentru 

concurs in vigoare. 

Testarea personalului fara studii 

corespunzatoare postului consta 

in interviu si lucrare scrisa. 

Nota minima de promovare, atat a 

lucrarii scrise, cat si a interviului, 

este 5 (cinci). 

Principalele prevederi 
 

Dupa data de 17 septembrie 2012, pe posturile didactice/ catedrele complete 

sau incomplete care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat, pe parcursul anului scolar 2012–2013, se repartizeaza personalul didactic 

calificat care indeplineste conditiile de ocupare a acestor posturi. 

In lipsa personalului didactic, dupa inceperea cursurilor, posturile didactice/ 

catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza pe termen scurt, de cel 

mult 60 de zile, se atribuie la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi 

didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor. 

 

Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular este 

asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

Nu au dreptul sa 

participe la concurs 

� persoanele care au fost 

inlaturate din invatamant printr-o 

hotarare judecatoreasca definitiva 

de condamnare penala,  

� persoanele care nu prezinta un 

document medical din care sa 

reiasa faptul ca nu exista 

incompatibilitati de ordin medical 

cu functia didactica,  

� persoanele care au fost 

eliminate pentru frauda sau 

tentativa de frauda in cadrul 

concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate in invatamantul 

preuniversitar, sesiunea 2012. 

Departajarea candidatilor 
 

In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii fara studii 

corespunzatoare postului care au sustinut testarea, prioritate la ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante au in ordine: 

a) candidatii care au continuitate pe post/catedra, care frecventeaza modulele 

de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul caselor corpului didactic 

ori de alte institutii agreate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului, conform legii, si care au obtinut cel putin calificativul „Bine“; 

b) candidatii cu domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul 

didactic/catedra solicitata; 

c) candidatii cu studii superioare in specialitatea postului, fara examen de 

licenta; 

d) candidatii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului; 

e) candidatii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata postului 

solicitat; 

f) candidatii in curs de calificare in specialitatea postului; 

g) candidatii care au participat sau participa la cursuri de perfectionare 

organizate in cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform legii. 
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In Monitorul Oficial nr. 660 din 19 septembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea nr. 6/2012 a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din 

Romania pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului director al Uniunii Nationale a Evaluatorilor 

Autorizati din Romania (UNEAR). 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului director al UNEAR desemneaza Consiliul 

director drept organ executiv de conducere al Uniunii care indeplineste obiectivele acesteia si 

asigura punerea in executare a hotararilor Conferintei Nationale a UNEAR. 

 

 

Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania a adoptat un nou 

Regulament 

Structura Consiliului 

a) presedintele Uniunii, denumit 

in continuare presedintele, care 

este si presedintele Consiliului; 

 

b) prim-vicepresedintele; 

 

c) fostul presedinte, imediat 

anterior presedintelui; 

 

d) 6 vicepresedinti; 

 

e) secretarul general; 

 

f) trezorierul. 

Atributiile Consiliului 

 
� prezinta si supune spre aprobare Conferintei Nationale raportul si 

programul de activitate al Consiliului; 

�  prezinta si supune spre aprobare Conferintei Nationale proiectul 

bugetului de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale; 

�  prezinta Conferintei Nationale executarea bugetului de venituri si 

cheltuieli si programele Uniunii; 

�  aproba incheierea de acte juridice in numele si pe seama Uniunii; 

�  propune spre aprobare Conferintei Nationale standardele de evaluare, 

obligatorii pentru membrii Uniunii, precum si modificari si completari ale 

acestora, daca este cazul; 

�  aproba afilierea Uniunii la asociatii si organisme de profil, nationale si 

internationale; 

Mandatul de membru al consiliului inceteaza de drept in situatia: 

a) incetarii calitatii de membru al Uniunii; 

b) sanctionarii disciplinare a persoanei respective; 

c) demisiei; 

d) existentei unei situatii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de evaluator care impiedica exercitarea 

mandatului de membru al Consiliului.  

�  elaboreaza propuneri cu privire la infiintarea si desfiintarea filialelor Uniunii, pe care le supune spre aprobare 

Conferintei Nationale; 

 � elaboreaza si supune spre aprobare Conferintei Nationale regulamentul propriu, regulamentul Comisiei de 

etica si disciplina si regulamentul de organizare si functionare a filialelor, precum si modificari si completari ale 

acestora, atunci cand este cazul; 

� comunica institutiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformitatii rapoartelor de evaluare 

realizate de catre evaluatorii autorizati, in conditiile legii, cu standardele de evaluare adoptate de Uniune; 

�  aplica sanctiuni disciplinare evaluatorilor autorizati, altii decat membrii Consiliului, si verifica, atunci cand  

este cazul, modul de ducere la indeplinire de catre comisiile de specialitate a deciziilor de sanctionare; 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

Sanctiuni 

Beneficiarii ajutoarelor de stat pentru care furnizorul este MECMA, se pot confrunta cu masura stoparii ajutoarelor de stat 

in cazul in care se constata ca acestia nu respecta conditiile prevazute in schemele de acordare a ajutoarelor. 

 

Metodologia privind procedurile in domeniul ajutoarelor de stat acordate 

IMM-urilor 

In Monitorul Oficial nr. 660 din 19 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 

1532/2012 al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia 

pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si 

Mijlocii a prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile 

nationale in domeniul ajutorului de stat. 

Stoparea si recuperarea ajutoarelor de stat 

 
Prevederile privind stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat se aplica tuturor beneficiarilor de ajutoare de stat pentru care 

furnizorul este MECMA, in cazul in care se constata ca acestia nu respecta:  

a) conditiile prevazute in schemele de acordare a ajutoarelor de stat; 

b) conditiile prevazute in deciziile de autorizare a schemei sau a ajutorului individual; 

c) criteriile prevazute de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat; 

d) conditiile prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, referitoare la ajutoarele de stat acordate 

operatorilor economici din zonele defavorizate si libere. 

Mecanismul de recuperare a ajutoarelor de stat 

Oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie au obligatia de a demara procedura de recuperare a 

ajutorului de stat daca se constata una dintre urmatoarele situatii: 

� in urma vizitei la sediul/punctul de lucru al beneficiarului in vederea certificarii cheltuielilor efectuate de beneficiari sau a 

monitorizarii acestora timp de 3 ani, de la acordarea ajutorului de stat, constata ca beneficiarii au facut declaratii 

incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutor financiar nerambursabil, au schimbat destinatia 

ajutorului financiar nerambursabil sau nu au fost indeplinite conditiile prevazute in contract, precum si cele din 

procedura de implementare a programului; 

� beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 

6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 301/2011; 

� nu s-au efectuat cheltuielile pentru care administratorul incubatorului de afaceri a primit aprobare cu privire la: 

a) extinderea/reabilitarea/reamenajarea spatiilor; 

b) achizitionarea echipamentelor IT si mobilier; 

c) firma incubata, beneficiara de ajutor financiar nerambursabil; 

MECMA, Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii sau oficiile teritoriale 

pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie inregistreaza o sesizare din partea institutiilor statului cu privire la 

nerespectarea conditiilor de eligibilitate in baza carora beneficiarii au primit ajutorul de stat. 
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In Monitorul Oficial nr. 662 din 20 septembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea nr. 24/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului se Pensii 

Private privind aprobarea Normei nr. 14/2012 pentru modificarea Normei 

nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul 

pensiilor administrate privat. 

CSSPP va percepe o taxa trimestriala de functionare 

Ca urmare a modificarii Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor 

administrate privat prin Hotararea nr. 24/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, agentii de 

marketing, persoane juridice, brokeri, respectiv intermediari, vor achita Comisiei o taxa trimestriala de functionare. 

 

Taxe de autorizare ce trebuie achitate in contul CSSPP 

Cadrele didactice vor avea 

dreptul la concediu de odihna 

platit in raport cu functia de 

baza 

In Ordinul nr. 5411/2012  al MECTS se 

arata: Cadrele didactice vor avea 

dreptul la concediu de odihna platit 

numai pentru functia de baza, pentru 

care s-a incheiat contractul de 

munca. 

Ordinul nr. 5411/2012 al MECTS a fost 

publicat in Monitorul Oficial nr. 664 

din 20 septembrie 2012. 

BNR a modificat ratele dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 664 din 20 septembrie 2012 a fost publicata 

Circulara nr. 28/20912 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii. 

Astfel, incepand cu perioada de aplicare 24 august–23 

septembrie 2012, ratele dobanzilor platite la rezervele minime 

obligatorii sunt urmatoarele: 

� 1,43% pe an - rezerve minime obligatorii constituite in lei; 

�  0,62% pe an - rezerve minime obligatorii constituite in euro; 

� 0,27% pe an - rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 

Administrarea in sistemul pensiilor facultative 
 

In Monitorul Oficial nr. 662 din 20 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea nr. 25/2012 a Comisiei de 

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 15/2012 pentru modificarea Normei 

nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative. 
 

Ca urmare a modificarilor legislative, Agentii de marketing persoane juridice, autorizati/avizati in baza Legii nr. 

204/2006 vor achita Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private incepand cu data de 1 ianuarie 2013 

o taxa trimestriala de functionare. 

Guvernul a suplimentat numarul autorizatiilor de munca pentru lucratorii straini permanenti 

In Monitorul Oficial nr. 662 din 20 septembrie 2012 a fost publicata H.G. nr. 925/2012 pentru modificarea art. 1 alin. 

(2) lit. a) si b) din H.G. nr. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor 

in anul 2012. 

La articolul 1 alineatul (2) din H.G. nr. 1.261/2011 lit. a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

a) autorizatii de munca pentru lucratori permanenti – 2.300; 

b) autorizatii de munca pentru lucratori detasati – 1.400. 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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Jurisprudenta CEDO impotriva Romaniei 

Cauza Ioan-Valean Codarcea impotriva Romaniei 
 

In Monitorul Oficial nr. 657 din 17 septembrie 2012 a fost publicata 

Decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului din data de 24 ianuarie 

2012 in cauza Ioan-Valean Codarcea impotriva Romaniei. 

 Circumstantele de fapt si de drept ale cauzei 
 

� Reclamantul s-a plans in baza art. 6 §1 din Conventie si a art. 14, luat impreuna cu art. 1 din Protocolul nr. 1, de 

faptul ca Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a refuzat drepturile stipulate de Legea nr. 309/2002, in timp ce 

aceeasi Curte a admis cereri similare depuse de reclamanti care se aflau in aceeasi situatie ca si el. De asemenea, 

in baza art. 4 din Conventie, reclamantul s-a plans de faptul ca a fost obligat sa lucreze in tabere de munca in 

perioada 1953–1956. 

Printr-o scrisoare din data de 14 februarie 2011, Guvernul a informat Curtea despre propunerea de a da o 

declaratie unilaterala referitoare la solutionarea problemei aparute in urma acestei cauze. In plus, a solicitat 

Curtii sa radieze cererea, conform art. 37 din Conventie. 

 

� Guvernul declara – prin intermediul acestei declaratii unilaterale – ca recunoaste incalcarea art. 6 §1 din 

Conventie, in ceea ce priveste dreptul reclamantului la un proces echitabil si a art. 14, luat impreuna cu art. 1 din 

Protocolul nr. 1 la Conventie, prin Hotararea nr. 3.825 din 17 iunie 2005, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si 

Justitie. 

 

� Guvernul este pregatit sa plateasca solicitantului, ca si satisfactie echitabila, suma de 5.000 EURO (cinci mii 

euro), suma considerata rezonabila in lumina jurisprudentei Curtii. 

 

� Aceasta suma este acordata pentru acoperirea tuturor prejudiciilor, precum si a costurilor si cheltuielilor si 

este scutita de orice impozit aplicabil. Aceasta suma se va plati in lei romanesti la cursul valutar din data 

efectuarii platii in conturile personale ale reclamantului, in termen de 3 luni de la data notificarii deciziei luate in 

baza art. 37 §1 din Conventie. 

 

� In cazul in care aceasta suma nu va fi platita in perioada mentionata, Guvernul se obliga sa plateasca o 

dobanda, incepand cu data expirarii acelei perioade si pana la executare, la o rata egala cu rata de creditare 

marginala a Bancii Centrale Europene pe perioada lipsa, plus 3 procente. 

 

� Prin urmare, Guvernul invita respectuos Curtea sa dispuna ca analiza acestei cereri nu mai este justificata si sa 

radieze cererea din lista sa de cazuri, in conformitate cu art. 37 §1 (c) din Conventie. 

 

� Intr-o scrisoare din data de 16 martie 2011, reclamantul a apreciat ca suma mentionata in declaratia 

Guvernului este inacceptabil de mica. 

 

� Facand referire la art. 4 din Conventie, solicitantul s-a plans de faptul ca a fost fortat sa munceasca in tabere de 

munca in anii 1950. 

 

� Curtea reaminteste faptul ca prezenta Conventie nu se aplica cu privire la evenimentele care au avut loc 

inainte de intrarea sa in vigoare pentru un stat membru. 

 

� Curtea a luat in considerare termenii declaratiei unilaterale a intimatului in ceea ce priveste cererile 

reclamantului in baza art. 6 §1 din Conventie si a art. 14, luat impreuna cu art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie; 

 

� Curtea a decis radierea cererii din lista sa de cauze intrucat aceasta face referire la plangerile de mai sus, 

conform art. 37 § 1 (c) din Conventie si a declarat restul cererii inadmisibil. 
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Circumstantele de fapt si de drept ale cauzei 

� La originea cauzei se afla o cerere indreptata impotriva Romaniei si depusa la Curte conform articolului 34 din 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia) de catre doi resortisanti 

romani, domnul Ioan Stefan Popa (primul reclamant) si domnul Aurelian Stefan Tanasescu (al doilea reclamant) la 

data de 5 aprilie 2004. 

� Reclamantii s-au plans ca au fost supusi unui proces inechitabil care a avut ca rezultat o condamnare 

inechitabila. 

� La 13 octombrie 2003, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis in parte recursul formulat de procuror, a casat 

hotararile primelor doua instante cu privire la achitarea reclamantilor si a retinut dosarul pentru o noua analiza 

fara a stabili o data pentru o noua sedinta. Aceasta i-a gasit pe reclamanti vinovati si i-a condamnat pe fiecare la o 

pedeapsa de 7 ani de inchisoare. 

� Reclamantii s-au plans ca Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a asigurat un proces echitabil, deoarece a 

reexaminat cauza si le-a inrautatit situatia fara sa ii asculte sau sa le permita sa aduca probe in apararea lor. 

Acestia si-au intemeiat rationamentul pe art. 6 § 1 si § 3 din Conventie. 

� Curtea observa ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 § 3 a) din Conventie. 

In continuare, Curtea subliniaza ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa 

fie declarata admisibila. 

� Curtea retine la inceput ca cerintele de la art. 6 § 3 trebuie vazute ca aspecte particulare ale dreptului la un 

proces echitabil garantat de art. 6 § 1 si, prin urmare, plangerile reclamantilor in temeiul art. 6 § 1 si § 3 ar trebui 

examinate impreuna 

� Curtea reitereaza ca modul de aplicare al art. 6 la procedurile in fata instantelor de recurs depinde de 

trasaturile speciale ale procedurilor implicate; trebuie sa se tina seama de totalitatea procedurilor din ordinea 

juridica interna si de rolul instantei de recurs in cadrul acesteia. 

� Curtea a sustinut ca atunci cand unei instante de recurs i se solicita sa examineze o cauza in ceea ce priveste 

faptele si dreptul si sa faca o evaluare completa a chestiunii vinovatiei sau nevinovatiei reclamantului, aceasta nu 

poate, din perspectiva unui proces echitabil, sa stabileasca in mod corespunzator aceste probleme fara o evaluare 

directa a probelor prezentate in persoana de catre un inculpat care sustine ca nu a comis fapta pretinsa a fi o 

infractiune. 

� In plus, Curtea considera ca in stabilirea acuzatiilor in materie penala ascultarea inculpatului in persoana ar 

trebui, oricum, sa fie regula generala. Orice derogare de la acest principiu ar trebui sa fie exceptionala si supusa 

unei interpretari restrictive. Curtea adopta aceasta opinie in special pentru ca reclamantii riscau inchisoarea si 

chiar au fost condamnati la o pedeapsa de 7 ani de inchisoare, ceea ce, evident, atragea un grad semnificativ de 

stigmatizare. 

� Pentru a stabili daca a avut loc o incalcare a art. 6 in prezenta cauza trebuie examinat rolul Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie si natura problemelor pe care a fost solicitata sa le judece. 

Cheltuieli de judecata 

� Potrivit jurisprudentei Curtii, un reclamant are dreptul la rambursarea cheltuielilor de judecata numai in 

masura in care s-a stabilit caracterul real, necesar si rezonabil al acestora. 

� Curtea respinge cererea pentru cheltuielile de judecata depusa de al doilea reclamant. 

�Curtea a declarat capatul de cerere privind caracterul echitabil al actiunii in temeiul art. 6 § 1 coroborat cu art. 6 

§3 (c) si (d) din Conventie admisibil si celelalte capete de cerere inadmisibile. 

� Acesta a hotart ca a existat o incalcare a art. 6 § 1 coroborat cu art. 6 §3 (c) si (d) din Conventie. 

Cauza Popa si Tanasescu impotriva Romaniei 
 

In Monitorul Oficial nr. 659 din 18 septembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea CEDO in cauza Popa si Tanasescu impotriva Romaniei privind 

incalcarea art. 6 §1 coroborat cu art. 6 §3 (c) si (d) din Conventie. 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

 
Rolul si responsabilitățile Eurostat in cadrul organizarii interne a Comisiei Europene 
In Jurnalul Oficial nr. L 251 din 18 septembrie 2012 a fost publicata Decizia Comisiei din 17 septembrie 2012 

privind Eurostat.  

Eurostat dezvolta, elaboreaza si difuzeaza statistici europene in conformitate cu principiile statistice ale 

independentei profesionale,impartialitatii, obiectivitatii, fiabilitatii, confidentialitatii statistice si raportului cost-

eficacitate. 

 

Verificarea autenticitatii si a calitatii si repunerea in circulatie a bancnotelor euro 
In Jurnalul Oficial nr. L 253 din 20 septembrie 2012 a fost publicata Decizia Bancii Centrale Europene din 7 

septembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticitatii si a calitatii si repunerea 

in circulatie a bancnotelor euro. 

«bancnote euro» inseamna acele bancnote care indeplinesc cerintele prevazute in Decizia BCE/2003/4  sau orice 

act juridic care completeaza sau inlocuieste aceasta decizie si in specificatiile tehnice stabilite de Consiliul 

guvernatorilor. 

 

Legile „RPM” 

In Jurnalul Oficial nr. C 283 din 19 septembrie 2012 a fost publicata Comunicarea Comisiei in temeiul art. 27 alin. 

(4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul COMP/39.847/E-BOOKS. 

In cazurile pentru care Comisia intentioneaza sa adopte o decizie care impune incetarea incalcarii, iar partile in 

cauza propun angajamente pentru a raspunde preocuparilor exprimate de Comisie in evaluarea preliminara, 

Comisia poate decide ca respectivele angajamente sa devinaă obligatorii pentru intreprinderi. O astfel de decizie 

poate fi adoptata pentru o perioada determinata si concluzioneaza ca nu mai exista motive pentru o actiune a 

Comisiei. 

 

 

Actualitate europeana 

Tribunalul Uniunii Europene 

� Depunerea juramantului de catre un nou judecator la Tribunalul Uniunii Europene 

Ca urmare a demisiei domnului Enzo Moavero Milanesi, reprezentantii guvernelor statelor membre ale Uniunii 

Europene au numit, prin decizia din 5 septembrie 2012, pe domnul Guido Berardis in calitate de judecator la 

Tribunalul Uniunii Europene, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv pana la 31 august 2013. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 

Proiecte inregistrate la Camera Deputatilor 
 

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea 

violentei in familie  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 237 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii  

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital  

� Proiect de Lege pentru completarea art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

� Proiect de Lege pentru completarea art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe 

anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri 

financiar-fiscale  

� Proiect de Lege privind acordarea unor facilitati fiscale pentru tinerii casatoriti precum si pentru mamele 

sau, dupa caz, persoanele care au in intretinere doi sau mai multi copii minori  

� Proiect de Lege privind scutirea de la plata impozitului pe locuinta, autoturisme/autovehicule si terenuri a 

salariatilor bugetari  

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului  

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

� Proiect de Lege pentru completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal   

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, 

republicata  

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 514/2003 pentru organizarea si 

exercitarea profesiei de consilier juridic  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si 

functionarea Curtii Constitutionale 
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Proiecte in lucru la Camera Deputatilor la Comisiile permanente 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 30/2011, care modifica si completeaza Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale  

 

� Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal 

  

� Propunere legislativa privind interzicerea activitatii de cersetorie  

 

� Propunere legislativa pentru reglementarea unor masuri privind cersetoria  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 29618 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa privind organizarea activitatii fiscale a marilor contribuabili 

 

�  Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 279/2010 privind aprobarea O.U.G. privind 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale  

 

�  Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 

 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania 

- termen pentru depunerea amendamentelor 17.09.2012 

- termen pentru depunerea raportului 18.09.2012 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara 

pentru cresterea copiilor  

- termen pentru depunerea amendamnetelor 18.09.2012 

- termen pentru depunerea raportului 19.09.2012 

 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor si Senat 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Strategia nationala pentru prevenirea violentei in familie a 

fost elaborata 

 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de 

hotarare de Guvern privind aprobarea Strategiei nationale pentru prevenirea si 

combaterea fenomenului violentei in familie. 

In Reglementarile care sunt introduse vizeaza adoptarea unor masuri menite sa sprijine o aplicabilitate mai eficienta 

a principiilor si prevederilor Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, 

avand in vedere atat elementele de noutate aduse de recentele modificari ce au fost aduse acesteia, cat si 

necesitatea constituirii unui cadru institutional integrat, si a unor politici si masuri specifice. In acelasi timp, prin 

strategia care va fi aprobata prin prezentul proiect de act normativ se vor crea premisele stabilirii unei colaborari mai 

clare si mai stranse intre autoritatile administrative cu competente in materie si societatea civila in ceea ce priveste 

implementarea politicilor in domeniu prin furnizarea de sprijin si asistenta institutiilor guvernamentale si 

organizatiilor non guvernamentale. 

 

� Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 20 septembrie, iar termenul limita pana la care se pot trimite 

propuneri este 1 octombrie 2012. 

Proiectul de lege: 

� regandeste sistemul reprezentarii in fata instantei de judecata a reclamantului din strainatate care solicita 

inapoierea unui minor din Romania in statul resedintei sale obisnuite ori stabilirea unui drept de vizita 

transfrontalier 

� urmareste accelerarea solutionarii cererilor formulate in fata instantei in aplicarea Conventiei de la Haga 

din 1980 

� stabileste o procedura nationala pentru aplicarea art. 11 alin. (6)-(7) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 

� uniformizeaza normele de competenta materiala in privinta cererilor de stabilire a unui program de vizita 

transfrontalier 

 

� Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 21 septembrie, iar termenul limita pana la care se pot trimite 

propuneri este 30 septembrie 2012. 

Motivul elaborarii proiectului 
 

In cei peste 7 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 369/2004, Ministerul Justitiei s-a confruntat cu o serie de 

dificultati rezultate din disfunctionalitati ivite in aplicarea conventiei, cum ar fi: reprezentarea reclamantilor din 

strainatate, prin intermediul autoritatii centrale romane, in procesele de inapoiere a copiilor deplasati in mod 

ilicit in Romania, durata indelungata a solutionarii cazurilor, nefinalizarea unora din procedurile de executare, 

aplicarea art. 21 din Conventie si interpretarea diferita de catre instantele romane a dispozitiilor conventionale. 

Solutionarea cererilor in aplicarea Conventiei privind 

rapirea internationala de copii va fi accelerata 
 
Ministerul Ministerului Justitiei a publicat un proiect de lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale 

rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a 

aderat prin Legea nr. 100/1992. 
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MECTS propune masuri pentru continuarea implementarii cerintelor 

instituite de Procesul Bologna  
 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a publicat un proiect de hotarare de Guvern privind denumirile 

calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta, precum si echivalarea unor calificari. 

 

In expunerii de motive se arata ca, incepand cu anul 2005, se elibereaza Suplimentul la Diploma conform cerintelor 

instituite de Procesul Bologna. Suplimentul la Diploma cuprinde rubrici referitoare la denumirile calificarilor si titlurile 

primite de absolventi. In momentul de fata, exista un nomenclator al denumirilor calificarilor si titlurile conferite doar 

pentru absolventii invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005-2006, 

2006-2007, 2007-2008 conform HG 890/2008. 

 

Aprobarea actului normativ este importanta pentru continuarea acestui demers, astfel incat institutiile de invatamant 

superior sa aiba la dispozitie un instrument de lucru unitar in vederea completarii diplomelor si Suplimentelor la 

diploma si pentru absolventii invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 

2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. 

 

� Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 11 septembrie 2012. 

Ministerul Muncii reglementeaza domeniului economiei sociale  
 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de lege privind economia 

sociala, ce contine prevederi ce au drept scop reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului general de 

organizare si functionare a intreprinderilor care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale, precum si 

stabilirea masurilor de promovare a acestora, conform scopurilor si principiilor lor specifice. 

 

Principalele reglementari vizeaza urmatoarele aspecte: 

• definirea termenului de economie sociala ca fiind parte a sectorului economic, organizata independent de sectorul 

public, al carei scop este sa serveasca interesul general al comunitatii sau interesul membrilor prin producerea de 

bunuri si prestarea de servicii; 

• stabilirea principiilor care stau la baza economiei sociale si a obiectivelor acesteia; 

• definirea unor termeni semnificativi an domeniul economiei sociale, precum si stabilirea categoriilor de persoane 

care fac parte din grupul vulnerabil; 

• definirea termenului de „antreprindere sociala” si acordarea unui atestat an domeniul economiei pentru 

persoanele juridice care desfasoara activitati an acest domeniu; 

• definirea antreprinderilor de insertie sociala si certificarea statutului de antreprindere de insertie sociala prin 

acordarea marcii sociale pe baza andeplinirii unor conditii;  

• stabilirea mecanismelor de sprijinire si ancurajare a dezvoltarii antreprinderilor sociale; 

• anfiintarea la nivel national a Registrului unic de evidenta al antreprinderilor sociale; 

• an vederea diseminarii de informatii privind domeniul de economie sociala, an fiecare an se va sarbatori luna mai, 

ca fiind „luna promovarii economiei sociale”; 

• au fost introduse contraventii si sanctiuni aplicabile nerespectarii obligatiilor prevazute de prezenta lege. 

 

� Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 21 septembrie, iar termenul limita pana la care se pot trimite 

propuneri este 30 septembrie 2012. 
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