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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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In Monitorul Oficial nr. 554 din 28 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 
607/2014 privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii 
care vor fi eliberate absolventilor ciclului I – studii universitare de 
licenta. 

Principalele prevederi 
 Se aproba continutul si formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor 

ciclului I – studii universitare de licenta, inmatriculati in anul I de studii incepand cu anul 
universitar 2011–2012. 

 Actele de studii care se elibereaza in sistemul national de invatamant superior pentru 
absolventii ciclului I – studii universitare de licenta, care au fost inmatriculati in anul I de 
studii incepand cu anul universitar 2011–2012, sunt urmatoarele: 

• Diploma de licenta; 

• Diploma de inginer; 

• Diploma de urbanist. 
 Diploma de licenta, diploma de inginer si diploma de urbanist sunt insotite de 

suplimentul la diploma, in conditiile legii. 

A fost aprobat continutul actelor de studii care vor fi eliberate 
absolventilor ciclului I – studii universitare de licenta 

In Monitorul Oficial nr. 556 din 28 iulie 2014 a fost publicata Hotararea 
nr. 79/2014 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania pentru 
modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de 
organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru 
dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 72/2013. 

Principalele prevederi 
 Presedintele examenului sau concursului va aduce la cunostinta candidatilor ca intreaga 

proba orala va fi inregistrata audiovideo.  
 In acest sens, presedintele, cu sprijinul personalului Camerei, va lua toate masurile ce se 

impun in vederea inregistrarii audiovideo a probei si asigurarii suportului tehnic 
necesar pentru pastrarea in bune conditii a inregistrarii.  

 Suportul tehnic pe care se afla stocata inregistrarea se va distruge, potrivit dispozitiilor 
Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile 
ulterioare, dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data sustinerii probei orale. 

 In termen de maximum 24 de ore de la afisarea baremului de notare, candidatii pot 
formula si depune la Camera contestatie impotriva baremului.  

 Daca in acest termen nu se formuleaza nicio contestatie sau, dupa caz, nicio sesizare din 
partea comisiei de examinare, baremul de corectare ramane definitiv. 

Uniunea Nationala a Notarilor Publici a adus modificari Regulamentului 
de concurs pentru dobandirea calitatii de notar stagiar 
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In Monitorul Oficial nr. 555 din 28 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
923/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 
care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu. 

Scopul controlului financiar preventiv  
 Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni 

(denumite in continuare operatiuni) care nu respecta conditiile de legalitate si 
regularitate si/sau, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si 
de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile 
publice. 

 Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza, in principal: 
• angajamentele legale si angajamentele bugetare; 
• deschiderea si repartizarea de credite bugetare; 
• modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a 

creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite; 
• ordonantarea cheltuielilor; 
• constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de 

incasare; 
• concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului 

sau al unitatilor administrativ-teritoriale; 
• vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand 

domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; 
• alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 

MFP a aprobat Normele metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv 

In Monitorul Oficial nr. 558 din 28 iulie 2014 a fost publicata O.G. nr. 
5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si 
gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea 
Europeana, pentru care Romania are calitate de donator de asistenta 
tehnica. 

Principalele prevederi 
 In toate contractele de infratire institutionala si de asistenta tehnica pentru care 

Romania are calitate de donator de asistenta tehnica, Ministerul Fondurilor Europene 
este responsabil de managementul administrativ si financiar al acestora si le va semna in 
aceasta calitate. 

 Ministerul Fondurilor Europene gestioneaza proiectele de infratire institutionala si de 
asistenta tehnica pentru toti ordonatorii principali de credite. 

Infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor  
finantate de Uniunea Europeana 
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In Monitorul Oficial nr. 560 din 29 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
2280/2014 al MFP si al ANAF privind modificarea si completarea 
Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.361/2013 pentru aprobarea 
modelului si continutului unor formulare utilizate in certificarea platii 
accizelor in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar. 

Principalele prevederi 
 Certificatul de atestare a platii accizelor, in cazul vehiculelor si armelor achizitionate 

intracomunitar, se utilizeaza de catre contribuabilii persoane fizice in scopul efectuarii 
primei inmatriculari in Romania a vehiculelor achizitionate intracomunitar sau inscrierii 
armei in documentul care atesta dreptul de detinere a armei sau, dupa caz, de port si de 
folosinta a armei, prevazute la art. 207 lit. h), i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si se 
prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a 
vehiculelor sau la Directia arme, explozivi si substante periculoase, dupa caz. 

 Organul fiscal competent verifica in baza de date daca in evidenta fiscala a 
contribuabilului figureaza ca achitata acciza datorata pentru produsele provenite din 
achizitii intracomunitare prevazute la art. 207 lit. h), i) si j) din Codul fiscal. 

 Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent transmite 
acestuia zilnic incasarile reprezentand accize aferente vehiculelor si armelor 
achizitionate intracomunitar, prevazute la art. 207 lit. h), i) si j) din Codul fiscal. 

Certificarea platii accizelor in cazul vehiculelor  
achizitionate intracomunitar 

In Monitorul Oficial nr. 560 din 29 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
2281/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 
privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante 
fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic. 

Principalele prevederi 
 Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala 

proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, 
Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale 
finantelor publice si organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

Denumirea creantei fiscale Temeiul legal 

Impozit pe veniturile realizate din 
transferul masei patrimoniale fiduciare de 
la fiduciar la beneficiarul nerezident 

art. 115 alin. (1) lit. r) si art. 116 din Legea 
nr. 571/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sau conventiile de 
evitare a dublei impuneri incheiate de 
Romania cu alte state

Au fost aduse modificari Ordinului privind creantele fiscale care se 
platesc de contribuabili intr-un cont unic 
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In Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
981/2014 al MFP pentru completarea Normelor metodologice privind 
executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice 
autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri 
proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a 
bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe. 

Principalele prevederi 
 In cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publice 

finantate integral din venituri proprii, din subordine, sunt inferioare cheltuielilor 
bugetare aferente anului bugetar ale acestora, institutia publica ierarhic superioara 
poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilitatile 
realizate la nivelul acesteia, cu respectarea legislatiei specifice. 

 Redistribuirea veniturilor bugetare ca sursa de finantare, in conditiile alin. (1), se 
efectueaza astfel: 

• prin cuprinderea in bugetul institutiilor publice ierarhic superioare de la care 
vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 
41.07.00 «Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral 
din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativa;

• prin cuprinderea in bugetul institutiilor publice care vor primi transferurile de 
venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii 
redistribuite intre institutii publice finantate integral din venituri proprii», a 
sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitiva. 

Executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale 

 institutiilor publice autonome 

In Monitorul Oficial nr. 570 din 31 iulie 2014 a fost publicata Norma 
18/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru punerea in 
aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a 
societatilor din domeniul asigurarilor.

Principalele prevederi 
 Se pune in aplicare Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a societatilor din 

domeniul asigurarilor.  
 Sistemul este aplicabil asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau 

reasigurare, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din 
Legea nr. 32/2000privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 3/2013 pentru 
punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a societatilor 
din domeniul asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 si 
463 bis din 26 iulie 2013. 

ASF a aprobat punerea in aplicare a Sistemului  
de raportare contabila la 30 iunie 2014 
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In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
1369/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al 
calitatii in constructii prin controale la factorii implicati in procesul de 
executie –  indicativ PCE 001.

Principalele prevederi 
 Procedura stabileste cadrul normativ general privind exercitarea controlului de stat al 

calitatii in constructii prin controale la factorii implicati in procesul de executie, in 
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator solutiilor tehnice si a cerintelor de 
calitate cuprinse in documentatiile tehnice de executie elaborate si verificate in baza 
reglementarilor tehnice aplicabile la data controlului. 

 Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita de catre I.S.C. prin 
structurile sale teritoriale. 

 Controlul de stat al calitatii in constructii nu absolva factorii implicati in conceperea si 
realizarea constructiilor de obligatiile si raspunderile care le revin potrivit prevederilor 
legale, si nici de cele asumate prin contracte, dispozitii sau prin autorizatiile ce se emit. 

Exercitarea controlului de stat al calitatii in constructii 

In Monitorul Oficial nr. 576 din 1 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
1370/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in 
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si 
stabilitatea constructiilor –  indicativ PCF 002. 

Principalele prevederi 
 Prezenta procedura stabileste cadrul normativ general privind efectuarea controlului 

statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea 
constructiilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Scopul procedurii 
 Scopul procedurii este de a crea cadrul unitar, baza metodologica si elementele 

necesare desfasurarii in bune conditii a executiei lucrarilor de constructii la obiectivele 
ce intra sub incidenta Legii nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, pentru care 
investitorul are obligatia stabilirii nivelului de calitate ce trebuie realizat si mentinut pe 
intreaga durata de existenta a constructiei. 

Domeniul de aplicare 
 Prezenta procedura se aplica la realizarea lucrarilor de constructii ce intra sub incidenta 

Legii nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, pentru care este aplicabil sistemul calitatii 
in constructii, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare. 

 Activitatea de control al statului in faze determinante ale executiei lucrarilor de 
constructii se exercita de catre personalul cu atributii de control din cadrul I.J.C., 
respectiv din cadrul I.C.M.B., pe baza programelor trimestriale de activitati de control 
aprobate, cu participarea factorilor responsabili implicati: investitori, proiectanti, 
executanti.

Efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante  
pentru stabilitatea constructiilor 
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In Monitorul Oficial nr. 572 din 31 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
411/2014 al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor 
pentru modificarea art. 1 din Ordinul nr. 340/2014. 

Principalele prevederi 
 Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de 

infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea 
unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 
Romania — S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 2 august 
2013, cu modificarile si completarile ulterioare, incasarea tarifelor de trecere pentru 
utilizarea podului peste Dunare de la Fetesti—Cernavoda se sisteaza de la data intrarii 
in vigoare a prezentului ordin si pana la data de 1 septembrie 2014, in intervalul cuprins 
intre zilele de vineri ora 13,00 si luni ora 13,00, cu exceptia perioadei 14 august 2014—
18 august 2014, cand sistarea incasarii tarifelor se aplica in intervalul cuprins intre zilele 
de joi ora 13,00 si luni ora 13,00. 

 Aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR 

In Monitorul Oficial nr. 578 din 1 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
413/2014 al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat sl Promovarea Exporturilor 
pentru modificarea art. 1 din Ordinul nr. 340/2014. 

Principalele prevederi 
 Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de 

infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea 
unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 
Romania — S.A., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 2 august 
2013, cu modificarile si completarile ulterioare, incasarea tarifelor de trecere pentru 
utilizarea podului peste Dunare de la Fetesti—Cernavoda se sisteaza de la data intrarii in 
vigoare a prezentului ordin si pana la data de 1 septembrie 2014, ora 24.00. 

Incasarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului  
peste Dunare de la Fetesti 

In Monitorul Oficial nr. 571 din 31 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
700/2014 al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. 

Principalele prevederi 
 Se aproba Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si 

carte funciara. 
 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul nr. 633/2006 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si 
publicitate imobiliara. 

A fost aprobat Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara 
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In Monitorul Oficial nr. 562 din 29 iulie 2014 a fost publicata O.G. nr. 
6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 

Principalele prevederi 
 Vanzarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si 

destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatatese 
face cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii: 

• pretul locuintei se poate achita integral, la data incheierii contractului de 
vanzare, din surse proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de 
beneficiar de la institutii financiare autorizate, inclusiv cu garantia statului, in 
termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inscrierii dreptului de 
proprietate in cartea funciara, sau in rate lunare cu un avans de minimum 15% 
din valoarea de vanzare; 

• valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei 
publice locale sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla 
imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice 
centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de 
catre unele unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, 
potrivit legii, si reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu 
suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea 
calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia. 
Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata 
pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul 
anului anterior de catre A.N.L, cu antreprenorii, care se majoreaza cu un 
coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat 
a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe 
metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. In 
cazul in care, in cursul anului anterior, A.N.L, nu a incheiat cel putin doua 
contracte de antrepriza cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de inlocuire se 
utilizeaza ca an de calcul ultimul an in care s-au incheiat cel putin doua contracte 
de antrepriza. 

 Valoarea de inlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabileste anual prin ordin al 
ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ce urmeaza a fi publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  

 Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, unitatile prin care se efectueaza 
vanzarea, potrivit legii, beneficiaza de un comision de pana la 1% din valoarea de vanzare 
calculata a locuintei, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a 
locuintei, in pretul final de vanzare al acesteia. 

 Pentru achizitionarea locuintelor cu plata in rate, ratele lunare cuprind o dobanda care 
acopera dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei la care se adauga doua 
puncte procentuale, aceasta dobanda fiind aplicabila la valoarea ramasa de achitat. 

Legea privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte  
a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 
615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare. 

Principalele prevederi 
 Agentia Nationala de imbunatatiri Funciare, denumita in continuare Agentia, este 

institutie publica, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii de la 
bugetul de stat, care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale, denumit in continuare ministerul. 

 Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35–37, sectorul 4. 

 Agentia aplica principiile realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare stabilite de 
Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, gestioneaza eficient resursele proprii si pe cele date in administrarea sa, prin 
valorificarea optima a acestora, asigura integritatea si functionarea durabila a 
amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa in vederea adaptarii 
agriculturii la schimbarile climatice si contracteaza cu terti furnizori achizitia de bunuri si 
servicii cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii. 

 Serviciile de exploatare si intretinere curente din amenajarile de imbunatatiri funciare 
se pot realiza si cu personalul propriu al Agentiei. 

 Agentia desfasoara activitatile si indeplineste atributiile prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 
5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de 
organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare. 

 Agentia are in structura sa o unitate centrala si 16 filiale teritoriale, fara personalitate 
juridica, care au in alcatuire unitati de administrare. 

 Numarul maxim de posturi al Agentiei si filialelor teritoriale este prevazut la art. 1 alin. 
(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare. 

 Ariile de competenta teritoriala ale filialelor teritoriale, in care acestea administreaza, 
exploateaza, intretin si repara amenajarile de imbunatatiri funciare, se stabilesc pe baza 
unor limite naturale, respectiv limitele portiunilor de teren cuprinse intre doua vai vecine 
si/sau limitele de bazin hidrografic, si cuprind amenajari de imbunatatiri funciare, parti 
de amenajare de imbunatatiri funciare sau grup de amenajari de imbunatatiri funciare ce 
pot functiona autonom, luate in totalitate, fara a tine seama de limitele administrativ-
teritoriale. 

 O filiala teritoriala poate avea raporturi de colaborare cu una sau mai multe filiale 
teritoriale. 

 Structura organizatorica, statele de functii si numarul de personal al unitatii centrale, 
filialelor teritoriale si unitatilor de administrare se aproba prin ordin al ministrului, la 
propunerea directorului general al Agentiei, in urma consultarii cu reprezentantul 
sindicatelor din domeniul imbunatatirilor funciare si cu avizul consiliului de conducere al 
Agentiei. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei 
Nationale de imbunatatiri Funciare 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

10

 

 

In Monitorul Oficial nr. 572 din 31 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
1391/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
pentru stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2014, 
in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri.

Principalele prevederi 
 Pentru anul 2014, valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru 

patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in 
cursul anului 2012 de catre Agentia Nationala pentru Locuinte cu antreprenorii, care se 
majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe 
metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2013 in cadrul Programului de 
constructii locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderata pe metru patrat 
contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. 

 Valoarea medie ponderata pe metru patrat calculata la valorile de investitii ale 
obiectivelor cu contracte de antrepriza incheiate in anul 2012 are la baza 4 contracte 
incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte cu antreprenorii pentru construirea a 
101 locuinte cu un total de 8.497,2 mp suprafata construita desfasurata si este de 291,21 
euro/mp inclusiv TVA. 

Stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat in vederea vanzarii 
locuintelor pentru tineri 

In Monitorul Oficial nr. 568 din 31 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
317/2014 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 
privind stabilirea tarifului pentru prestarea de servicii in domeniul 
metalelor pretioase si pietrelor pretioase, perceput de Autoritatea 
Nationala pentru Protectia Consumatorilor. 

Principalele prevederi 
 Analiza obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase exceptate de la marcare se 

incadreaza la una dintre categoriile de complexitate. 
 Obiectele si bijuteriile din metale pretioase neenumerate in anexa se asimileaza, de la 

caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, in functie de numarul de 
componente analizate. 

 Calcularea tarifelor de analiza si marcare se face pentru fiecare obiect in parte, cand 
obiectele se prezinta in perechi, seturi, loturi, duzini. 

 Pentru marcarea laser a unui obiect, efectuata la solicitarea clientului, se aplica tariful 
categoriei in care se incadreaza, majorat cu 50%. 

 Calcularea tarifului aferent operatiunilor de dezambalare/ambalare a obiectelor din 
ambalajele individuale se face pentru fiecare obiect in parte. 

 In cazul obiectelor si bijuteriilor confectionate din metale pretioase diferite, in 
proportie egala, cand se marcheaza fiecare metal pretios cu titlul corespunzator, se 
aplica cumulat tarifele corespunzatoare fiecarui metal pretios in parte. 

ANPC a stabilit tariful pentru prestarea de servicii in  
domeniul metalelor pretioase 
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In Monitorul Oficial nr. 570 din 31 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
316/2014 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 
privind stabilirea taxei percepute de Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Consumatorilor pentru efectuarea unor operatiuni cu metale 
pretioase si pietre pretioase. 

Principalele prevederi 
 Se stabileste taxa de autorizare in cuantum de 614 lei pentru fiecare dintre operatiunile 

cu metale pretioase si pietre pretioase prevazute la art. 2 pct. 2 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor 
pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Taxa de viza anuala reprezinta 25% din valoarea taxei de autorizare in vigoare la data 
vizarii, pentru fiecare operatiune autorizata. Taxa de viza anuala nu se restituie. 

 Pentru a se aplica viza anuala, persoanele fizice si juridice solicitante trebuie sa prezinte, 
la sediul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley sau la 
sediile unde isi desfasoara activitatea specialistii Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Consumatorilor in analiza si marcarea metalelor pretioase, urmatoarele documente: 

• autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre 
pretioase in original; 

• declaratie pe propria raspundere ca sunt mentinute toate conditiile care au stat 
la baza acordarii autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase 
si pietre pretioase; 

• dovada achitarii taxelor de viza. 

ANPC a stabilit taxa perceputa pentru efectuarea unor  
operatiuni cu metale pretioase 

In Monitorul Oficial nr. 554 din 28 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
60/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 
privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de 
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 
2014. 

Principalele prevederi 
 Se aproba tariful perceput operatorilor economici care desfasoara activitati in sectorul 

energiei electrice, termice si al gazelor naturale pentru acordarea de autorizatii si licente 
si tariful perceput pentru emiterea de atestate si autorizatii operatorilor economici care 
proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice si de gaze naturale. 

 Se aproba tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfasoara 
activitati in sectorul energiei electrice, termice si gazelor naturale. 

 Se aproba tariful si contributia baneasca percepute anual de Autoritatea Nationala de 
Reglementare in Domeniul Energiei de la operatorii economici ce desfasoara activitati in 
sectorul energiei electrice, termice si gazelor naturale, care, potrivit legii, se afla in 
competenta de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 
Energiei. 

ANRE a aprobat tarifele si contributiile banesti percepute in anul 2014 
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In Monitorul Oficial nr. 562 din 29 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
858/2014 al ministrului Economiei pentru aprobarea schemei de ajutor 
de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de 
crestere a competitivitatii produselor industriale”. 

Principalele prevederi 
 Prezenta procedura instituie o schema transparenta de ajutor de minimis, denumita 

„Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii 
produselor industriale", cu finantare de la bugetul de stat. 

 Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se va 
face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute in 
Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis. 

 Prezenta schema de ajutor de minimis este exceptata de la obligatia de notificare catre 
Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1.407/2013. 

 Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 
regiuni de dezvoltare. 

A fost aprobata schema de ajutor de minimis pentru implementarea 
Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale 

In Monitorul Oficial nr. 564 din 30 iulie 2014 a fost publicata H.G. nr. 
600/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de securitate si 
siguranta nucleara. 

Principalele prevederi 
 Strategia nationala de securitate si siguranta nucleara, denumita in continuare 

strategie, are ca scop realizarea cadrului general necesar abordarii unitare si coerente a 
obiectivului referitor la imbunatatirea securitatii si sigurantei in domeniul nuclear, 
precum si conjugarea eforturilor autoritatilor si institutiilor cu atributii si responsabilitati 
relevante. 

 Baza strategiei o reprezinta legislatia nationala in domeniul nuclear, normele emise si 
procesele de autorizare si control gestionate de Comisia Nationala pentru Controlul 
Activitatilor Nucleare, CNCAN, autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, 
care asigura cadrul pentru desfasurarea in siguranta si in scopuri exclusiv pasnice a 
activitatilor nucleare. 

 Strategia tine cont de stadiul actual de dezvoltare a domeniului nuclear la nivel 
national, de proiectele si activitatile aflate in desfasurare sau planificate, de experienta si 
standardele internationale in domeniu, precum si de obligatiile legale ce deriva din 
conventiile, tratatele si acordurile la care Romania este parte. 

Guvernul a aprobat Strategia nationala de securitate  
si siguranta nucleara 
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In Monitorul Oficial nr. 564 din 30 iulie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
65/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a 
licitatiilor simultane cu pret descrescator pe piata centralizata pentru 
serviciul universal. 

Principalele prevederi 
 Prin organizarea pietei centralizate pentru serviciul universal se urmareste 

implementarea unui mecanism transparent si concurential de achizitie a energiei 
electrice de pe piata angro de catre furnizorii de ultima instanta, pentru acoperirea 
consumului de energie electrica facturat la tarif CPC al clientilor finali deserviti in regim 
de serviciu universal. 

 Prezentul regulament stabileste principiile, termenele, conditiile si responsabilitatile 
necesare pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor simultane cu pret descrescator 
pe piata centralizata pentru serviciul universal. 

Organizarea si functionarea pietei centralizate pentru serviciul universal 
 Licitarea, in vederea cumpararii pe PCSU, este obligatorie pentru consumul de energie 

electrica facturat la tarif CPC al clientilor finali deserviti de FUI in regim de serviciu 
universal. 

 Participarea la PCSU a producatorilor si furnizorilor de energie electrica (altii decat FUI) 
este voluntara. 

 Licitatiile simultane cu pret descrescator sunt organizate pe PCSU de catre OPCSU, in 
conformitate cu procedurile specifice elaborate in baza prezentului regulament. 

 Piata centralizata pentru serviciul universal functioneaza in sesiuni de licitatii simultane 
cu pret descrescator, organizate pentru perioade de livrare de un trimestru. 

ANRE a aprobat Regulamentul de desfasurare a licitatiilor simultane pe 
piata centralizata pentru serviciul universal 

In Monitorul Oficial nr. 574 din 1 august 2014 a fost publicata Legea nr. 
121/2014 privind eficienta energetica. 

Principalele prevederi 
 Scopul prezentei legi il constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea 

politicii nationale in domeniul eficientei energetice in vederea atingerii obiectivului 
national de crestere a eficientei energetice. Masurile de politica in domeniul eficientei 
energetice se aplica pe intreg lantul: resurse primare, producere, distributie, furnizare, 
transport si consum final. 

 Pana in anul 2020 se stabileste o tinta nationala indicativa de reducere a consumului 
de energie cu 19%. 

 Imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice 
nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii 
cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice 
primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

Elaborarea si aplicarea politicii nationale in domeniul  
eficientei energetice 
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In Monitorul Oficial nr. 554 din 28 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 
270 din 7 mai 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Principalele prevederi 
 Prin Incheierea din 24 octombrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 19.329/3/2011, Curtea 

de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 
Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 
114 alin. (1) pct. 4 si 6 din Codul de procedura fiscala, exceptia fiind invocata de Alexe 
Costache-Ivanov, intr-un dosar avand ca obiect solutionarea unei contestatii formulate 
impotriva unui act administrativ fiscal. 

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca 
prevederile legale criticate sunt neconstitutionale de vreme ce permit organelor de 
administrare fiscala ca, pe cale de interpretare, sa considere ca obligatiile de plata 
achitate inainte de scadenta sunt neachitate, sa calculeze si sa impuna penalitati de 
intarziere si dobanzi pe motiv ca a operat decaderea pentru un contribuabil care nu a 
fost incunostiintat, in conditiile legii, timp de peste un an si cateva luni de erorile 
materiale existente in documentele de plata. 

 Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi a admis exceptia de 
neconstitutionalitate ridicata de Alexe Costache-Ivanov in Dosarul nr. 19.329/3/2011 al 
Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal si a constatat 
ca prevederile art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, in redactarea anterioara modificarii acestor prevederi prin Legea nr. 
126/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2010 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, sunt neconstitutionale. 

 Cu unanimitate de voturi a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a 
prevederilor art. 114alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante. 

 Cu unanimitate de voturi a respins, ca neintemeiata, exceptia de 
neconstitutionalitate ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante si a 
constatat ca dispozitiile art. 114 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt constitutionale in raport cu criticile 
formulate. 

 In cadrul opiniei separate a judecatorului prof. univ. dr. Mircea Stefan Minea se arata: 
 Nu impartasim solutia adoptata prin decizia de mai sus, apreciind ca exceptia de 

neconstitutionalitate trebuia respinsa, ca neintemeiata. 
 Autorul exceptiei critica dispozitiile art. 114 alin. (4) si alin. (6) din Codul de procedura 

fiscala, dar – in fapt – este nemultumit numai de termenul prevazut la alin. (6) din textul 
mentionat. 

 Apreciem ca nu pot fi retinute criticile formulate de autorul exceptiei de 
neconstitutionalitate intrucat prevederile legale analizate nu contravin nici dispozitiilor 
constitutionale invocate prin sesizare [art. 139 alin. (1)] si nici celor retinute de Curtea 
Constitutionala prin decizia de mai sus [art. 44 alin. (1)]. 

CC a admis cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate privind 
Codul de procedura fiscala 
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In Monitorul Oficial nr. 559 din 29 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 
351 din 24 iunie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 29622alin. (2) si art. 29626 alin. 
(1) lit. b) raportate la cele ale art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1 si art. 
29621 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi 
 Prin Incheierea din 28 octombrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 

2.139/93/2013, Tribunalul Ilfov — Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu 
exceptia de neconstitutionalitate a „prevederilorart. 29622 alin. (2) si art. 29626 alin. (1) 
lit. b) din Codul fiscal raportat la art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1 si raportat la art. 
29621 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal — Legea nr. 571/2003”. Exceptia a fost ridicata de 
reclamantul Iulian-Liviu Draghici intr-o cauza avand ca obiect anularea unui act 
administrativ. 

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca 
prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, intrucat nu stabilesc un plafon 
maxim al bazei de impunere asupra careia se aplica procentul de 5,5% reprezentand cota 
de contributie la asigurarile sociale de sanatate la care persoanele cu venituri peste acest 
plafon sa achite contributia, in conditiile in care alte categorii de persoane, potrivit 
reglementarii din Codul fiscal, achita contributia la salariul minim pe economie sau la 5 
salarii brute minime pe economie, pentru a beneficia de un pachet identic de servicii de 
sanatate, iar pentru alte categorii exista un plafon maxim al bazei de calcul la care se 
aplica cota procentuala stabilita de lege, respectiv 5 salarii brute minime. 

 In opinia autorului exceptiei, cuantumul exagerat de mare al contributiei de asigurari 
sociale de sanatate afecteaza esenta dreptului sau de proprietate, cuantum care este 
neproportional cu serviciul echivalent asigurat. Arata, totodata, ca in privinta 
persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente/profesii liberale, 
contributia sociala de sanatate reprezinta mai mult un impozit, iar nu o contributie. 

 Or, scopul acestei contributii si asigurarea serviciului nu trebuie sa depinda de 
veniturile persoanei, din moment ce prestatia statului este identica pentru toti cetatenii 
si are legatura cu sanatatea acestora, iar nu cu statutul persoanei. Asa fiind, apreciaza ca 
acest mod de asezare a sarcinilor fiscale poate fi considerat neconstitutional si nelegal 
din perspectiva art. 56 alin. (1) coroborat cu art. 139 din Constitutie. 

 Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 
neconstitutionalitate ridicata de lulian-Liviu Draghici in Dosarul nr. 2.139/93/2013 al 
Tribunalului Ilfov — Sectia civila si a constatat ca prevederile art. 29622 alin. (2) si art. 
29626alin. (1) lit. b) raportate la cele ale art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1 si art. 29621 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale, in raport cu 
criticile formulate. 

 In cadrul opiniei separate a judecatorului prof. univ. dr. Tudorel Toader se arata: 
 In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 351 din 24 

iunie 2014, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 
29622 alin. (2) si art. 29626 alin. (1) lit. b) raportate la cele ale art. 29618 alin. 3 lit. b) pct. 
b1 si art. 29621 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal — Legea nr. 571/2003 trebuia respinsa ca 
inadmisibila. 

 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate privind 
Codul fiscal 
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In Monitorul Oficial nr. 561 din 29 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 
360 din 25 iunie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 85/2013 privind declansarea procedurii insolventei la Regia 
Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin. 

Principalele prevederi 
 Prin Incheierea din 23 ianuarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 9.089/101/2013 (nr. 

9.089/101/2013/a86), Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a civila, de contencios 
administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernuiui nr. 85/2013 
privind declansarea procedurii insolventei la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare 
Drobeta-Turnu Severin, exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Emiprod“ – S.R.L. si 
Societatea Comerciala „Cresco“ – S.R.L., ambele din Drobeta-Turnu Severin, intr-o cauza 
intemeiata pe dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2013 coroborate cu 
cele ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. 

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia sustin, in esenta, ca 
prevederile criticate sunt neconstitutionale, deoarece au fost adoptate cu incalcarea 
dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (4). 

 Dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutie prevad expresis verbis principiul potrivit caruia 
„Parlamentul este (…) unica autoritate legiuitoare a tarii“, ceea ce indica, in mod 
neechivoc, faptul ca actul de legiferare este de competenta exclusiva a Parlamentului, 
fiind doua exceptii de la monopolul legislativ al Parlamentului. 

 Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 
neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala „Emiprod“ – S.R.L. si Societatea 
Comerciala „Cresco“ – S.R.L., ambele din Drobeta-Turnu Severin, in Dosarul nr. 
9.089/101/2013 (nr. 9.089/101/2013/a86) al Tribunalului Mehedinti – Sectia a II-a civila, 
de contencios administrativ si fiscal si a constatat ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 85/2013 privind declansarea procedurii insolventei la Regia Autonoma 
pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin sunt constitutionale in raport cu 
criticile formulate. 

 In cadrul opiniei separate a judecatorilor prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru si Daniel 
Marius Morar se arata: 

 In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 360 din 25 
iunie 2014, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 85/2013 privind declansarea procedurii insolventei la 
Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN), trebuia 
admisa. 

 Exceptia vizeaza dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2013 privind 
declansarea procedurii insolventei la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare 
Drobeta-Turnu Severin (RAAN), prin care s-a reglementat in mod expres ca procedura 
generala a insolventei se aplica in mod corespunzator pentru aceasta RAAN, fiind 
instituite totodata o serie de exceptii punctuale de la normele generale exclusiv pentru 
aceasta regie. 

CC a respins exceptia de neconstitutionalitate privind procedura 
insolventei Regiei pentru Activitati Nucleare 
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In Monitorul Oficial nr. 563 din 30 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 
418 din 3 iulie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua si art. 26 
alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea 
functiilor si demnitatilor publice 

Principalele prevederi 
 Prin Incheierea din 2 decembrie 2013, astfel cum a fost indreptata prin incheierea din 10 

ianuarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 556/33/2013, Curtea de Apel Cluj – Sectia a II-a 
civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia 
de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) si art. 26 alin. (3) din Legea nr. 
176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 144/2007privind infiintarea, organizarea si 
functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si 
completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
alesilor locali si a art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale. 

 Exceptia a fost ridicata de Steluta Gustica Cataniciu intr-o cauza avand ca obiect 
anularea unui raport de evaluare emis de Agentia Nationala de Integritate cu privire la 
un conflict de interese/o stare de incompatibilitate. 

 In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea sustine, in esenta, ca 
prevederile art. 25alin. (2) din Legea nr. 176/2010 incalca dispozitiile art. 1 alin. (5) din 
Constitutie, deoarece normele de lege criticate sunt imperfecte, reglementand intr-un 
singur alineat situatii juridice diferite, care produc efecte juridice diferite. Or, norma 
fundamentala invocata presupune ca legiuitorul „sa formuleze norma legala clar, fluent, 
inteligibil, fara dificultati sintactice sau echivoce“. In acest sens se invoca deciziile Curtii 
Constitutionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 si nr. 1.018 din 19 iulie 2010 si dispozitiile art. 
47 alin. (1) si art. 48 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative. 

 Curtea Constitutionala a decis: 

• Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de Steluta Gustica 
Cataniciu in Dosarul nr. 556/33/2013 al Curtii de Apel Cluj – Sectia a II-a civila, de 
contencios administrativ si fiscal si a constatat ca prevederile art. 25 alin. (2) teza 
a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si 
demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, 
precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative sunt 
constitutionale in masura in care sintagma „aceeasi functie“ se refera la toate 
functiile eligibile prevazute deart. 1 din aceeasi lege. 

• Respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor 
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 si ale art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicata de aceeasi autoare in acelasi 
dosar al aceleiasi instante judecatoresti. 

• Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 
aceeasi autoare in acelasi dosar al aceleiasi instante judecatoresti si a constatat 
ca prevederile art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 
sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind integritatea 
in exercitarea functiilor si demnitatilor publice 
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In Monitorul Oficial nr. 565 din 30 iulie 2014 a fost publicata Decizia nr. 
442 din 10 iulie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotararii Parlamentului nr. 28 din 16 
iunie 2014 privind numirea 

Principalele prevederi 
 Cu Adresa nr. 2/3.139 din 24 iunie 2014, secretarul general al Camerei Deputatilor a 

transmis Curtii Constitutionale sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea 
dispozitiilor Hotararii Parlamentului nr. 28 din 16 iunie 2014 privind numirea unor 
consilieri de conturi si a unui vicepresedinte la Curtea de Conturi, formulata de 
Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal din Camera Deputatilor si Senat. 

 In motivarea sesizarii de neconstitutionalitate autorii sustin ca dispozitiile Hotararii 
Parlamentului nr. 28 din 16 iunie 2014 privind numirea unor consilieri de conturi si a 
unui vicepresedinte la Curtea de Conturi sunt contrare Constitutiei. 

 Numirea celor sase consilieri de conturi s-a facut fara a se tine cont de configuratia 
politica a Parlamentului, acestia fiind propusi de comisiile permanente pentru buget, 
finante si banci ale celor doua Camere numai dintre candidatii de pe lista prezentata de 
catre PSD, atat comisiile, cat si Plenul Parlamentului refuzand sa analizeze, respectiv sa 
voteze candidati de pe listele altor grupuri parlamentare. Acest procedeu incalca un 
principiu al statului de drept, potrivit caruia institutiile fundamentale care reprezinta 
democratia politica si care asigura functionarea normala a statului trebuie sa se formeze 
cu aportul electiv al tuturor formatiunilor politice reprezentate in Parlament, in raport cu 
ponderea reprezentarii.  

 Functionarea acestui principiu se opune formarii unor institutii fundamentale ale 
statului de drept printr-un filtru politic monocolor, tocmai pentru a se preveni 
anihilarea valorii pluripartidismului in jocul democratic parlamentar, care consista, 
printre altele, si in echilibrul compozitiei profesionale a acelor institutii. 

 Potrivit art. 140 alin. (1) fraza intai din Constitutie, „Curtea de Conturi exercita controlul 
asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare 
ale statului si ale sectorului public". Acelasi rol functional in reglementarea 
constitutionala a „Economiei si finantelor publice” (titlul IV din Constitutie) este afirmat 
si de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de 
Conturi. Potrivit art. 1 alin. (3) din lege „Curtea de Conturi isi desfasoara activitatea in 
mod autonom, in conformitate cu dispozitiile prevazute in Constitutie si in prezenta 
lege[...]”. 

 Modul in care sunt reglementate, atat in Constitutie, cat si in legea de organizare si 
functionare, numirea si statutul personalului Curtii de Conturi (exercitiul independent al 
mandatului, inamovibilitatea, incompatibilitatile legale), ai carei consilieri sunt numiti de 
organul reprezentativ suprem al poporului roman, ii confera acestei autoritati creditul 
necesar pentru realizarea contributiei indispensabile la functionarea statului de drept 
si a democratiei politice. 

 Curtea Constitutionala a decis admiterea sesizarii de neconstitutionalitate si a 
constatat ca Hotararea Parlamentului nr. 28 din 16 iunie 2014 privind numirea unor 
consilieri de conturi si a unui vicepresedinte la Curtea de Conturi este 
neconstitutionala in ceea ce priveste numirea in functia de consilieri de conturi a 
doamnei Constanta Anca Donovici si a domnului Marius Vorniceanu. 

CC a admis sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii de numire a 
unor consilieri de conturi si a unui vicepresedinte la Curtea de Conturi 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Noi proceduri privind raportarea, transferul si gestionarea contributiilor programelor europene 

In Jurnalul Oficial nr. L 223 din 29 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
821/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modalitatile detaliate de 
transfer si de gestionare a contributiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele 
financiare, caracteristicile tehnice ale masurilor de informare si de comunicare pentru operatiuni, 
precum si sistemul pentru inregistrarea si stocarea datelor. 

Regulamentul stabileste modalitatile detaliate de transfer si gestionare a contributiilor programelor si 
a raportarii cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale masurilor de informare si 
comunicare pentru operatiuni si instructiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii si a definirii 
culorilor standardizate. De asemenea, regulamentul stabileste obligatia conformarii cu specificatiile 
tehnice stabilite prin art. 7-11 din regulament a sistemului de inregistrare si stocare a datelor privind 
operatiunile autoritatii de management pentru gestionarea programului operational, mentionate la 
art. 125 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 
17 decembrie 2013 (…)(JO L 347 din 20 decembrie 2013.) 

 

O procedura uniforma pentru rezolutia institutiilor de credit a fost instituita 

In Jurnalul Oficial nr. L 223 din 29 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme si a unei 
proceduri uniforme de rezolutie a institutiilor de credit si a anumitor firme de investitii in cadrul unui 
mecanism unic de rezolutie si al unui fond unic de rezolutie si de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 1093/2010.  

Regulamentul instituie norme uniforme si o procedura uniforma pentru rezolutia institutiilor de credit, 
intreprinderilor-mama, inclusiv holdingurilor financiare si holdingurilor financiare mixte, firmelor de 
investitii si institutiilor financiare, in conditiile prevazute la art. 2 din Regulament, stabilite intr-unul 
dintre statele membre a caror moneda este Euro sau a caror moneda nu este euro, dar care au stabilit 
o cooperarea stransa intre BCE si autoritatea natioanala competenta a statului membru respectiv, in 
coformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de atribuire a 
unor sarcini specifice Bancii Centrale Europene in ceea ce priveste politicile legate de supravegherea 
prudentiala a institutiilor de credit (JO L 287 din 29 octombrie 2013). 

 

Modelul pentru furnizarea informatiilor de catre statele membre privind amenintarile transfrontaliere 
grave pentru sanatate  

In Jurnalul Oficial nr. L 223 din 29 iulie 2014 a fost publicata Decizia Comisiei din 25 iulie 2014 de punere 
in aplicare a Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la modelul 
pentru furnizarea informatiilor privind planificarea pregatirii si reactiei in legatura cu amenintarile 
transfrontaliere grave pentru sanatate (2014/504/UE)[notificata C(2014) 5180], text cu relevanta 
pentru SEE. 

Decizia stabileste modelul care trebuie utilizat de catre statele membre atunci cand furnizeaza 
informatiile privind planificarea pregatirii si reactiei lor in legatura cu amenintarile transfrontaliere 
grave pentru sanatate, in conformitate cu articolul 4 alineatele (2) si (3) din Decizia nr. 1082/2013/UE 
a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenintarile transfrontaliere 
grave pentru sanatate si de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293 din 5 noiembrie 2013). 
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Noi masuri privind dezvoltarea rurala  - FEADR 

In Jurnalul Oficial nr. L 227 din 31 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al 
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 
European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de introducere a unor dispozitii tranzitorii.  

Regulamentul stabileste dispoziţii care completeaza normele referitoare la masurile de dezvoltare 
rurala, inclusiv cu privire la eligibilitatea cheltuielilor legate de angajamentele juridice luate fata de 
beneficiari, asumate in cursul perioadei de programare 2007-2013 in temeiul masurilor mentionate la 
articolele 52 si 63 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 pentru o contributie din FEADR in perioada de 
programare 2014-2020.  

 

Normele pentru punerea in aplicare a masurilor de dezvoltare rurala au fost adoptate 

In Jurnalul Oficial nr. L 227 din 31 iulie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR). 

Regulamentul stabileste normele pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 in 
ceea ce priveste prezentarea programelor de dezvoltare rurala, procedurile si calendarele pentru 
aprobarea si modificarea programelor de dezvoltare rurala si a cadrelor nationale, continutul cadrelor 
nationale, informarea si publicitatea in privinta programelor de dezvoltare rurala, punerea in aplicare 
a anumitor masuri de dezvoltare rurala, monitorizarea, evaluarea si raportarea. 

 

Indicatorii de evaluarea a politicii agricole comune (PAC) care urmeaza sa fie aplicati 

In Jurnalul Oficial nr. L 230 din 1 august 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
834/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de 
monitorizare si evaluare a politicii agricole comune.  

Regulamentul stabileste indicatorii care permit evaluarea progresului, a eficacitatii si a eficientei 
politicii agricole comune (PAC) pe baza obiectivelor urmarite, mentionate la articolul 110 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 
nr. 1290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347 din 20 decembrie 2013). 

 
 

Jurisprudenta europeana 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 245 din 28 iulie 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

 

 
Noi posibile sanctiuni pentru folosirea fraudu-
loasa a termenilor „bio” si „eco” 
 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe data de 30 iulie 
un proiect de ordonanta de modificare si completare a O.U.G. nr. 
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. 

Conform notei de fundamentare, se constata pe piata folosirea frauduloasa a termenilor de 
„ecologic”, „biologic”, „organic” sau a abrevierilor acestora, precum „bio”, „eco”, ca marci 
comerciale sau practici de utilizare, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare si 
documentele comerciale, care pot induce in eroare consumatorul, nefiind obtinute in 
conformitate cu regulile de productie ecologica. Aceste practici trebuie sanctionate si eliminate. 
 

Proiectul creeaza cadrul institutional pentru stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la 
organismele de inspectie si certificare aprobate de catre MADR pentru a desfasura activitate in 
sectorul agricultura ecologica, avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 si ale 
Regulamentului (CE) nr. 889/2008 
 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
asteptate pe adresa de e-mail: silvia.stefan@madr.ro, in 10 zile de la publicare. 
 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai gov ro in 10 zile de la publicare

Masuri de protectie suplimentare pentru copii parasiti in unitati sanitare 
 

Conform notei de fundamentare, proiectul detaliaza pasii pe care reprezentantii unitatilor 
sanitare, ai serviciilor publice de asistenta sociala, a celor de stare civila, politiei si ai directiilor 
generale de asistenta sociala si protectia copilului trebuie sa ii parcurga pentru indeplinirea 
responsabilitatilor ce le revin in ceea ce priveste copilul aflat in risc de parasire sau parasit in 
unitatea sanitara. 
 

 Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro, in 10 zile de la publicare. 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Varstnice a 
publicat pe data de 31 iulie un proiect de hotarare pentru aprobarea 
metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor si 
profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in situatia copiilor 
parasiti in unitati sanitare.
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Rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale pe 2014 
 

 

 
Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 29 iulie proiectele de 
ordonante de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat si pentru 
rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. 
 

Conform notei de fundamentare, principalele elemente care stau la baza rectificarii bugetare pe 
anul 2014 sunt: 

Evolutia economica din prima parte a anului a fost superioara estimarilor initiale; 
Executia bugetara pe primele sase luni ale anului 2014, confirma evolutia descendenta a 
deficitului bugetar, acesta fiind de 0,5% din PIB fata de 1,05% din PIB aferent aceleiasi 
perioade a anului precedent; 
Continuarea Acordului Stand-by de tip preventiv, dintre Romania, FMI si UE; 
Adoptarea unor acte normative cu influente asupra veniturilor si cheltuielilor bugetare; 
Majorarea unor venituri bugetare datorita unor surse suplimentare de venituri; 
Realizarea de compensari pentru stingerea unor datorii catre bugetul general consolidat.  

 
De asemenea, se impune rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 pentru 
corelarea planificarii bugetare cu evolutia prognozata a indicatorilor macroeconomici si executia 
bugetara. 
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Acum este mai usor sa fii un notar de nota 10! 

Prima carte dedicata pregatirii probei scrise a concursului pentru 
dobandirea calitatii de notar stagiar 

 

Concursul pentru dobandirea calitatii de notar 
stagiar se organizeaza, dupa cum urmeaza: 
- incepand cu data de 22 septembrie 2014 – 
proba orala - 25 septembrie 2014 – proba scrisa 
 
In acest sens Editura C.H. Beck vine in 
intampinarea dumneavoastra cu 601 teste grila 
pentru proba scrisa la concursul privind 
dobandirea calitatii de notar stagiar. 
 
Lucrarea a fost alcatuita de practicieni cu o vasta 
experienta practica, tinandu-se cont de tematica 
si bibliografia examenului. 
Testele au la baza dispozitiile legale in vigoare, in 
special Noul Cod civil, Noul Cod de procedura 
civila si Legea nr. 36/1995, republicata. 
 
Este un instrument util pentru cei interesati de 
problematica institutiilor dreptului civil. 
Testele imbina armonios teoria si practica, iar 
temele urmeaza fidel tematica concursului. 
Lucrarea are raspunsuri la finalul fiecarei parti 
pentru verificarea cunostintelor.  
 

 
 

Va dorim lectura placuta! 
 

 

Autori: Ilioara Genoiu, Mirela Haralambie,  Octavian Minea,  

Alice Cristina Tomescu, Alexandra Lelia Turza 
 
 

Drept civil. 601 teste grila pentru proba scrisa la examenul sau    
concursul privind dobandirea calitatii de notar stagiar 

 
Editura C.H. Beck, 2014 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

24

 

 
Tutoriale Legalis 2.0 

Instrumente indispensabile – Codul fiscal cu norme integrate 

 

Cu cele 98 de versiuni consolidate ale Codului fiscal, putem spune ca analiza acestei legi si mai ales a 
normelor sale de aplicare e o adevarata provocare pentru specialisti. 

 
Prevederile HG 44/2004, acum disponibile direct in textul Codului fiscal! 

 

Cea mai simpla metoda de a regasi in Legalis Codul fiscal cu normele de aplicare integrate este sa 
cautati in linia simplificata textul codul fiscal norme integrate.  Atunci cand sortarea pentru care ati 
optat are ca si criteriu relevanta, primul rezultat va fi actul nou, creat exclusiv pentru sectiunea 
Legislatie actualizata - LaZi.  
 
Avantajele utilizarii Codului fiscal cu norme integrate: 

Rapiditate – acum nu mai este nevoie sa urmariti doua acte normative in paralel, pentru ca toate 
informatiile fiscale de care aveti nevoie sunt in acelasi act! 

Structura usor de urmarit - Codul fiscal are aceeasi structura ca si actul publicat in Monitorul 
Oficial, diferenta fiind data de inserarea, imediat dupa textul articolului, a normei de aplicare, 
extrasa din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal 

Diferentierea textului – intotdeauna veti recunoaste normele de aplicare, in interiorul Codului fiscal 
cu norme integrate, datorita fundalului gri. In felul acesta, delimitarea articolelor de lege va fi 
simpla si la nivel vizual. 

Actualizare permanenta si conexiuni – Codul fiscal cu norme integrate va fi actualizat ori de cate ori 
apare vreo modificare, fie in Codul fiscal, fie in HG 44/2004. Mai mult, toate conexiunile cu care v-
ati obisnuit la Codul fiscal, se pastreaza!



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
‐ in forme actualizate si consolidate ‐  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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InfoLEGALis reprezinta  un  instrument  de  lucru  in  care  este  realizata  o 
selectie a noutatilor legislative. 

 
Informatiile  din  acest  material  nu  constituie  asistenta  juridica  in  sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic  si  nici  al  Legii  nr.  51/1995  privind  organizarea  si  exercitarea 
profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
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