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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 
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In Monitorul Oficial nr. 580 din 4 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

119/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale 

Anticoruptie. 

Principalele prevederi 

� Directia Generala Anticoruptie, infiintata prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor 

masuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, isi desfasoara activitatea in baza prevederilor art. 10 alin. (4) din O.U.G. nr. 

30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. 

nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 383/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale H.G. nr. 416/2007 privind structura 

organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

� Directia generala este structura Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate 

juridica, specializata in prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului MAI, 

fiind organizata la nivel central si teritorial. 

� Directia generala are competenta materiala speciala ce vizeaza infractiunile de coruptie 

prevazute de art. 289–292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si 

sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite de 

personalul MAI. 

� Directia generala este in subordinea nemijlocita a ministrului afacerilor interne. 

� Activitatea directiei generale se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei 

Romaniei, legilor, tratatelor si conventiilor internationale, ale hotararilor Guvernului, 

hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ordinelor si instructiunilor ministrului 

afacerilor interne, astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile omului, sa 

asigure deplina neutralitate fata de orice ingerinta sau interes, sa promoveze 

obiectivitatea, realitatea, legalitatea si deplina responsabilitate in actiunile sale. 

Atributiile directiei generale 

� Obiectivele generale ale directiei generale sunt prevenirea si combaterea coruptiei in 

randul personalului MAI. 

� Directia generala are urmatoarele atributii principale: 

• desfasoara activitati specializate de prevenire a faptelor de coruptie in randul 

personalului MAI; 

• organizeaza si desfasoara campanii/actiuni de prevenire a coruptiei pentru 

constientizarea consecintelor implicarii in fapte de coruptie; 

• efectueaza investigatiile necesare pentru descoperirea si combaterea faptelor 

de coruptie savarsite de personalul MAI; 

• desfasoara activitati de cercetare penala, in baza ordonantei de delegare emise 

de procuror, in conformitate cu prevederile legale; 

• efectueaza, in conditiile legii si ale normelor interne, testarea integritatii 

profesionale a personalului MAI, etc. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare a  

Directiei Generale Anticoruptie 
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In Monitorul Oficial nr. 582 din 4 august 2014 a fost publicata H.G. nr. 

643/2014 pentru suplimentarea numarului maxim de posturi al 

Directiei Nationale Anticoruptie. 

Principalele prevederi 

� Numarul maxim de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara, prevazut la art. 27 

alin. (1) din O.U.G. nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, aprobata cu 

modificari prinLegea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

suplimenteaza cu 50 de posturi, cu incadrarea in bugetul aprobat pentru aceasta 

institutie. 

Numarul de posturi al Directiei Nationale Anticoruptie  

a fost suplimentat 

In Monitorul Oficial nr. 590 din 7 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

121/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 

Regulamentului centrelor de cazare a strainilor luati in custodie publica. 

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileste: 

• modul de organizare a accesului strainilor luati in custodie publica in centrele de 

cazare, denumite in continuare centre, 

• regulile de ordine interioara in centre; 

• modul de organizare a pazei centrelor; 

• modul de organizare a supravegherii si escortarii strainilor luati in custodie 

publica pe timpul deplasarii in afara centrelor. 

� Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentului regulament au intelesul stabilit 

prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in 

Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Accesul strainilor luati in custodie publica in centre 

� Activitatile aferente introducerii in centre a strainilor luati in custodie publica, 

prevazute de prezentul capitol, se realizeaza sub coordonarea personalului principal de 

serviciu pe centru. 

� Introducerea in centre a strainilor luati in custodie publica se face in baza urmatoarelor 

documente: 

• actul prin care procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe langa 

Curtea de Apel Bucuresti sau instanta de judecata a dispus luarea in custodie 

publica; 

• nota de introducere in centru, aprobata de directorul Directiei migratie din 

cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari, denumita in continuare Directia 

migratie; 

• copia procesului-verbal de control corporal preliminar. 

MAI a aprobat Regulamentul centrelor de cazare a strainilor  

luati in custodie publica 
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In Monitorul Oficial nr. 593 din 8 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

M.87/2014 al ministrului Apararii Nationale privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor pentru 

problemele sociale ale personalului din Ministerul Apararii Nationale. 

Principalele prevederi 

� Coordonarea solutionarii problemelor sociale ale personalului consta in: 

• ansamblul actiunilor si masurilor luate in cadrul comisiilor pentru probleme 

sociale in scopul identificarii, analizarii si solutionarii problemelor intampinate de 

personalul armatei in domeniile: salarizare, hranire, echipare, asistenta medicala, 

conditii de munca si instruire, cazare, recreere si recuperarea capacitatii de 

munca, conditii de locuit si respectarea drepturilor aferente raporturilor de 

serviciu sau de munca, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale si potrivit 

normelor cuprinse in ordinele ministrului apararii nationale; 

• luarea celor mai adecvate masuri de sprijin pentru personalul armatei/familiile 

acestuia si pentru ranitii/invalizii si urmasii celor decedati in actiuni militare, 

care intampina probleme sociale ca urmare a unor afectiuni medicale grave 

si/sau a altor situatii personale deosebite, inclusiv prin facilitarea accesarii unor 

servicii, masuri sau programe care se asigura din alte surse 

guvernamentale/neguvernamentale. 

Functionarea comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din 
Ministerul Apararii Nationale 

In Monitorul Oficial nr. 579 din 4 august 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 27/2014 a Consiliului pentru supravegherea in Interes public a 

Profesiei Contabile pentru aprobarea Procedurii privind clasificarea 

auditorilor statutari si firmelor de audit in functie de riscul de afectare a 

credibilitatii raportarilor financiare. 

Principalele prevederi 

� Obiectul prezentei proceduri il constituie clasificarea auditorilor statutari si firmelor de 

audit in functie de riscul de afectare a credibilitatii raportarilor financiare, in vederea 

planificarii inspectiilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit statutar. 

� Clasificarea auditorilor statutari si firmelor de audit se realizeaza de catre Consiliul 

pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), prin 

Departamentul Monitorizare si Investigatii (DMI). 

� Criteriile care stau la baza clasificarii auditorilor statutari si firmelor de audit in functie 

de riscul de afectare a credibilitatii raportarilor financiare sunt urmatoarele: 

• gradul in care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu Standardele 

Internationale de Audit (ISA), adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din 

Romania (CAFR); 

• numarul de persoane (auditori statutari, stagiari in activitatea de audit statutar si 

experti) implicate in misiunea de audit statutar, etc. 

Clasificarea auditorilor statutari si firmelor de audit in functie de riscul 

de afectare a credibilitatii 
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In Monitorul Oficial nr. 582 din 4 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

997/2014 al ministrului Finantelor Publice privind prospectele de 

emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor 

fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnati uni 

C.E.C. — S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme. 

Principalele prevederi 

� In vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 

Economii si Consemnatiuni C.E.C. — S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, 

Ministerul Finantelor Publice va lansa o emisiune de titluri de stat pe numele C.E.C. 

BANK—S.A., care se identifica prin seria CEC 2014. 

� Titlurile de stat sunt denominate in lei, sunt nepurtatoare de dobanda, nenegociabile si 

au scadenta in data de 3 septembrie 2014. Data emisiunii este 4 august 2014. 

� Valoarea nominala totala a emisiunii titlurilor de stat este 222.231,94 lei. 

� Emisiunea reprezinta cumulul despagubirilor rezultate din necesitatea recalcularii 

despagubirilor acordate pentru 4 deponenti, din neincluderea in lista initiala a unui 

deponent, precum si a despagubirilor rezultate din 6 hotarari judecatoresti executorii. 

� Valoarea nominala individuala a fiecarui titlul de stat este egala cu valoarea 

individuala a despagubirii, determinata potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotararea 

Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de 

stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de 

Economii si Consemnatiuni C.E.C. — S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, 

precum si pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti, pe numele fiecaruia 

dintre deponenti. 

MFP va lansa titluri de stat pentru despagubirea persoanelor care au 

constituit depozite la CEC in vederea achizitionarii de autoturisme 

In Monitorul Oficial nr. 585 din 5 august 2014 a fost publicata O.G. nr. 

8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanta. 

Principalele prevederi 

� Voucherele de vacanta se emit numai in sistem on-line, incepand cu data de 1 ianuarie 

2015. 

� Prin derogare de la prevederile art. 2 alin, (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 94/2014, cu completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2014, 

voucherele de vacanta sunt emise de unitatile specializate autorizate de Ministerul 

Finantelor Publice, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. 

� Voucherele de vacanta emise in conditiile anterioare au perioada de valabilitate pana 

la 31 decembrie 2014. 

Voucherele de vacanta se vor emite numai in sistem on-line 
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In Monitorul Oficial nr. 587 din 6 august 2014 a fost publicata H.G. nr. 

658/2014 privind alocarea temporara, pentru luna august a anului 

2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali 

de credite cu rol de Autoritate de management. 

Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului 

convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice 

(POS CCE) si Programul operational regional (POR) aferent lunii august a anului 2014, in 

vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si 

pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata aferente 

instrumentelor structurale, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare 

de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 340.000 mii lei, in echivalent euro, 

potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

� Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare si utilizate vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 30 noiembrie 2014. 

Alocarea temporara pentru luna august a unor sume din venituri din 

privatizare ordonatorilor principali de credite 

In Monitorul Oficial nr. 588 din 6 august 2014 a fost publicata O.G. nr. 

9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Bugetul de stat pe anul 2014 aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 

356/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 805 si 805 bis din 19 

decembrie 2013, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei 

ordonante. 

� Influentele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole si 

subcapitole, sunt prevazute in anexa nr. 1. 

� Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli 

si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2. 

� Bugetul de stat pe anul 2014 se diminueaza la venituri cu suma de 375,8 milioane lei, 

iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 517,2 milioane lei, iar deficitul se majoreaza 

cu suma de 893,0 milioane lei. 

Dispozitii referitoare la bugetul de stat 

� In bugetul Secretariatului General al Guvernului este cuprinsa la capitolul 51.01 

„Autoritati publice si actiuni externe“ suma de 2.923 mii lei, din care: suma de 9 mii lei la 

titlul 10 „Cheltuieli de personal“ si suma de 2.914 mii lei la titlul 20 „Bunuri si servicii“. 

� Suma prevazuta anterior va fi utilizata exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate 

de activitatile specifice Institutului National pentru Statistica pentru organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. 

Guvernul a rectificat bugetul de stat pe anul 2014 
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In Monitorul Oficial nr. 585 din 5 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

835/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Documentului-cadru de implementare a Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Documentul-cadru de implementare a Programului operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013, prevazut in anexa care face parte 

integranta din prezentul ordin. 

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 585 bis, care se poate 

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1 

  A fost aprobat Documentul-cadru de implementare a POS „Dezvoltarea 

resurselor umane” 2007—2013 

In Monitorul Oficial nr. 585 din 5 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

836/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului Conditii Generale aferent cererilor de propuneri de 

proiecte lansate in cadrul Programului operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013 in anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Generale aferent cererilor de propuneri de 

proiecte lansate in cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor 

umane” 2007—2013 in anul 2014, prevazut in anexa nr. 1. 

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de 

proiecte nr. 169 „Formare profesionala pentru imbunatatirea participarii grupurilor 

vulnerabile pe piata muncii", finantata prin Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane” 2007— 2013, domeniul major de interventie 6.2 

„Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, 

prevazut in anexa nr. 2. 

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de 

proiecte nr. 170 „Sanse egale si respect", finantata prin Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013, domeniul major de interventie 6.3 

„Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii", prevazut in anexa nr. 3. 

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de 

proiecte nr. 171 „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii", finantata 

prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane" 2007—2013, 

domeniul major de interventie 6.4 „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a 

muncii”, prevazut in anexa nr. 4. 

� Anexele nr. 1—4 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 585 bis, care 

se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome 

„Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr.1. 

Ministrul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul Solicitantului aferent 

cererilor de propuneri de proiecte lansate in cadrul POSDRU  

in anul 2014 
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In Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august 2014 a fost publicata H.G. nr. 

650/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Comisiei centrale de arbitraj. 

Principalele prevederi 

� Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, 

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, in temeiul 

art. 298 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile prezentului regulament, 

organizeaza Comisia centrala de arbitraj. 

� Comisia centrala de arbitraj, denumita in continuare comisia, functioneaza pe langa 

CNAS, nu are personalitate juridica, fiind independenta in exercitarea atributiilor ce ii 

revin, si este organizata si functioneaza in conformitate cu prezentul regulament. 

� Sediul comisiei este in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3. 

� Comisia are ca scop organizarea solutionarii prin arbitraj a litigiilor dintre furnizorii de 

servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari de 

sanatate, la solicitarea uneia dintre parti. 

� Principala atributie a comisiei consta in organizarea si solutionarea pe calea arbitrajului 

a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si 

casele de asigurari de sanatate, in baza conventiei partilor. 

� Comisia are si urmatoarele atributii: 

• la cererea partilor, asigura organizarea arbitrajului; 

• dezbate in cadrul comisiei aspectele de drept deosebite ivite in practica 

arbitrala, precum si problematica generala a arbitrajului in sistemul de asigurari 

sociale de sanatate; 

• colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, CNAS, CMR, CMDR si CFR pentru 

desfasurarea unor actiuni comune de promovare a arbitrajului in sistemul de 

asigurari sociale de sanatate; 

• tine evidenta practicii arbitrale; 

• face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului din 

sistemul de asigurari sociale de sanatate. 

� Comisia este formata din 6 arbitri: 3 arbitri sunt numiti de CNAS si cate un arbitru este 

numit de catre CMR, CMDR si CFR. 

� Presedintele comisiei este desemnat in conditiile art. 298 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Presedintele comisiei asigura conducerea curenta a sedintelor comisiei si exercita 

atributiile referitoare la organizarea si administrarea litigiului arbitraj, prevazute in 

prezentul regulament. 

� Poate fi numit arbitru de catre CNAS, CMR, CMDR si CFR orice persoana fizica de 

cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, care cunoaste limba romana, are capacitate 

deplina de exercitiu al drepturilor sale si se bucura de o buna reputatie. 

� In aceleasi conditii, pentru fiecare arbitru va fi numit cate un membru supleant. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al  

Comisiei centrale de arbitraj 
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In Monitorul Oficial nr. 593 din 8 august 2014 a fost publicata 

Instructiunea nr. 2/2014 a ASF privind aplicarea Standardelor 

internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, 

reglementate si supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor si 

Investitiilor Financiare. 

Principalele prevederi 

� Prezenta instructiune stabileste modul de aplicare a Standardelor internationale de 

raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor 

Financiare, denumita in continuare ASF – SIIF. 

� Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, entitatile autorizate, reglementate si 

supravegheate de ASF – SIIF, respectiv societatile de servicii de investitii financiare, 

societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii 

centrali, casele de compensare si operatorii de piata/sistem, denumite in continuare 

entitati, vor tine evidenta contabila in conformitate cu Standardele internationale de 

raportare financiara, adoptate potrivit procedurii prevazute de art. 6 alin. (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 

2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, denumite in 

continuare IFRS. 

� Entitatile mentionate anterior vor organiza si vor conduce contabilitatea, incepand cu 

data de 1 ianuarie 2015, conform prevederilor IFRS, ale dispozitiilor Legii contabilitatii 

nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale altor 

dispozitii legale aplicabile. 

� Incepand cu exercitiul financiar al anului 2015, entitatile mentionate la art. 2 alin. (1) 

vor intocmi si vor publica potrivit legii situatiile financiare anuale individuale si 

consolidate in conformitate cu IFRS, in moneda nationala si in limba romana. 

� Situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar al anului 2014 vor 

fi intocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor 

Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a 

Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si 

supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei 

Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011. 

� Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, mentionate la art. 3 alin. (1), 

si situatiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS fac obiectul auditului 

statutar, potrivit legii. 

� Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-sefi si orice alte 

persoane care au obligatia gestionarii entitatilor care intra sub incidenta prezentei 

instructiuni vor asigura masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a 

prevederilor acesteia. 

� Persoanele mentionate anterior raspund potrivit responsabilitatilor si competentelor 

alocate in cadrul entitatii pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile, inclusiv 

retratarile si reclasificarile corespunzatoare, dupa caz, din balanta de verificare la 31 

decembrie 2014, in soldurile de deschidere ale conturilor aferente exercitiului financiar 

al anului 2015, cuprinse in noul plan de conturi prevazut prin reglementarile contabile 

emise de ASF – SIIF pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei instructiuni. 

Aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre 

entitatile autorizate de ASF 
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In Monitorul Oficial nr. 581 din 4 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

2323/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

procedura de intocmire a formalitatilor vamale pentru trimiterile 

transportate prin serviciile de curierat rapid. 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile pentru toate trimiterile 

transportate prin serviciile de curierat rapid care se prezinta la birourile vamale de 

frontiera si de interior, trimiteri care sunt supuse vamuirii si sunt expediate potrivit 

reglementarilor postale internationale si nationale in materie. 

� Prin servicii de curierat rapid se intelege fie servicii postale express, fie servicii livrare 

speciala, asa cum acestea sunt definite in anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritatii 

Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 

privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

� Trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid sunt grupate separat de 

celelalte categorii de trimiteri si poarta mentiunea „Express“. 

Inregistrarea la birourile vamale de frontiera a trimiterilor transportate 

prin serviciile de curierat rapid 

In Monitorul Oficial nr. 595 din 8 august 2014 a fost publicat Ordinul nr. 

3973/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind echivalarea 

nivelurilor de calificare obtinute prin sistemul national de invatamant si 

formarea profesionala a adultilor, anterior momentului intrarii in 

vigoare a Cadrului national al calificarilor, cu nivelurile de calificare 

stabilite prin Cadrul national al calificarilor. 

Principalele prevederi 

Echivalarea nivelurilor de calificare valabile anterior momentului intrarii in vigoare a Cadrului 

national al calificarilor (CNC) cu cele prevazute in CNC, aprobat prin H.G. nr. 918/2013 

 

Denumirea diplomei/certificatului (eliberate anterior momentului intrarii in 
vigoare a CNC) 

Nivelul de calificare 
valabil anterior 
momentului intrarii in 
vigoare a CNC 

CNC 

Certificat de calificare profesionala nivel 1 1 2 

Certificat de calificare profesionala nivel 2 2 3 

Certificat de calificare profesionala nivel 3 3 4 

Certificat de competente profesionale 3 avansat 5 

Diploma de absolvire 4 5 

Diploma de absolvire/Diploma de licenta 4 6 

Diploma de studii aprofundate sau master/Diploma de licenta 5 7 

Diploma de doctor 5 8 

 

Echivalarea nivelurilor de calificare obtinute prin  

sistemul national de invatamant 
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In Monitorul Oficial nr. 585 din 5 august 2014 a fost publicata H.G. nr. 

644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilorLegii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

962/2001. 

Principalele prevederi 

� Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, precum si locuintele destinate inchirierii in 

mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant si din sanatate, cu exceptia celor 

prevazute la art. 151se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere, numai la 

solicitarea acestora, in conditiile prevazute la art. 10 din Legea nr. 152/1998. 

� Vanzarea locuintelor prevazute anterior se poate face: 

• cu achitarea integrala a pretului final, la data incheierii contractului de vanzare, 

din surse proprii ale beneficiarului; 

• cu achitarea integrala a pretului final din surse proprii ale beneficiarului si/sau 

din credite contractate de beneficiar de la institutii financiare autorizate, inclusiv 

cu garantia statului, cu plata in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data 

inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara; 

• in rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vanzare. 

� In sensul prezentelor norme metodologice, 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 ANL 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 de construire a 

acestor locuinte, in cazul in care, in cursul anului anterior, ANL 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 vanzare a locuintelor reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat 

multiplicata cu suprafata construita efectiva a fiecarei locuinte, inclusiv cotele indivize 

aferente fiecarei locuinte, diminuata cu amortizarea calculata in conformitate cu 

prevederileart. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea 

activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul 

ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008, de la data punerii in functiune a 

locuintei pana la data vanzarii acesteia. 

� Valoarea de inlocuire pe metru patrat calculata in conformitate cu prevederile art. 10 

alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 si cu cele ale alin. (3) se stabileste anual, cel tarziu 

pana la data de 31 iulie a anului urmator, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si 

administratiei publice, care urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, si este valabila pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a 

urmatorului ordin. 

� Odata cu stabilirea valorii de inlocuire a locuintelor se calculeaza, acolo unde este 

cazul, cota procentuala din aceasta valoare care revine constructiilor aflate in diverse 

stadii de executie sau de finalizare si care au fost utilizate pentru construirea locuintelor 

respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998. 

Normele metodologice privind aplicarea Legii de infiintare a ANL  

au suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 595 din 8 august 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 341 din 17 iunie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia 

de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125alin. 3 din Codul penal din 

1969. 

Principalele prevederi 

� Prin incheierea din 20 ianuarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 10.841/63/2013, Curtea 

de Apel Craiova — Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 125 alin. 3 din 

Codul penal din 1969. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile art. 125 alin. 3 

din Codul penal din 1969, prevazand imprescriptibilitatea pedepselor pronuntate in cazul 

infractiunilor prevazute la art. 174—176 din Codul penal din 1969 si al infractiunilor 

intentionate urmate de moartea victimei, pentru a caror executare nu s-a implinit 

termenul de prescriptie pana la data intrarii in vigoare a textului criticat, determina, in 

cazul persoanelor condamnate care se incadreaza in ipoteza normei criticate, aplicarea 

legii penale mai putin favorabile. Se arata ca dispozitiile privind prescriptia executarii 

pedepsei sunt dispozitii de drept penal substantial, nefiind de imediata aplicare; se face 

referire, in acest sens, la Hotararea, din 22 iunie 2000a Curtii Europene a Drepturilor 

Omului, pronuntata in Cauza Coeme si altii impotriva Belgiei. Se sustine ca, in aceste 

conditii, prevederile art. 125 alin. 3 din Codul penal din 1969 contravin dispozitiilor 

constitutionale ale art. 15 alin. (2). Se sustine si incalcarea prin textul criticat a 

principiului egalitatii, precum si a prevederilor art. 7 din Conventie, referitoare la 

legalitatea incriminarii. Se face trimitere la opinia separata formulata la Decizia Curtii 

Constitutionale nr. 511 din 12 decembrie 2013, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 75 din 30 ianuarie 2014, prin care s-a sustinut ca prevederile art. 

125 alin. 3 dinCodul penal din 1969 sunt neconstitutionale, fiind adoptate prin incalcarea 

art. 15 alin. (2) din Constitutie. 

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

neconstitutionalitate ridicata in Dosarul nr. 10.841/63/2013 al Curtii de Apel Craiova — 

Sectia penala si pentru cauze cu minori si a constatat ca dispozitiile art. 125 alin. 3 din 

Codul penal din 1969 sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru, Puskas 

Valentin Zoltan si prof. univ. dr. Tudorel Toader se arata: 

� In dezacord cu decizia adoptata prin majoritate de voturi, consideram ca sunt 

neconstitutionale prevederile art. 125 alin. 3 din Codul penal, prevederi potrivit carora 

„Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale nici in cazul infractiunilor 

prevazute la alin. 2 lit. b) pentru care, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii, nu s-a 

implinit termenul de prescriptie a executarii.”  

� Prin noua reglementare devine imprescriptibila si executarea pedepselor pentru 

infractiunile de omor, omor calificat, omor deosebit de grav, precum si pentru 

infractiunile intentionate urmate de moartea victimei. 

� De subliniat este faptul ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate a constat in 

prevederile art. 125 alin. 3 din Codul penal, referitoare la prescriptia executarii 

pedepsei, si nu prevederile art. 121 alin. 3 din Codul penal, referitoare la prescriptia 

raspunderii penale. favorabile”. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate privind 
imprescriptibilitatea faptelor de omor raportata la art .125 VCP 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi marfuri composite incluse in Nomenclatura combinata 

 

 In Jurnalul Oficial nr. L 235 din 8 august 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 

nr. 861/2014 al Comisiei din 5 august 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 

al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun. 

 

Regulamentul stabileste noi marfuri composite incluse in subpozitiile 9619 00 71-9619 00 89 care 

cuprind produsele din pasta de hartie, hartie, vata de celuloza sau straturi subțiri din fibre celulozice, 

prevazute in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si 

statistica si Tariful vamal comun. 

 

Lista Prodcom pentru anul 2014 a fost adoptata 

 

In Jurnalul Oficial L 235 din 8 august 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 842/2014 al Comisiei 

din 4 iulie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a „listei Prodcom” de produse industriale prevazuta in 

Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului, text cu relevanta pentru SEE. 

 

Regulamentul stabileste produsele industriale care urmeaza sa faca obiectul anchetei comunitare 

pentru identificarea productiei industriale in vederea alinierii statisticilor privind productia cu 

statisticile referitoare la comertul exterior si pentru a permite o comparatie cu nomenclatura 

comunitara a produselor CPA. In lista Prodcom pentru anul 2014 sunt incluse urmatoarele produse 

industriale: extracția minereurilor feroase si neferoase; prelucrarea si conservarea carnii; prelucrarea si 

conservarea fructelor si legumelor; fabricarea produselor de morarit; fabricarea painii; fabricarea 

produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase; prelucrarea ceaiului si cafelei; fabricarea 

vinurilor din struguri; distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice; fabricarea berii; producția de 

bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate; fabricarea 

produselor din tutun. 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 253 din 4 august 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
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Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 60A din 1 martie 2014, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

Agentia Europeana pentru Medicamente > organizeaza o procedura de selectie in vederea intocmirii 

unei liste de rezerva pentru postul de Administrator (stiintific), departamentul Medicamente de uz 

veterinar, diviziunea Medicamente veterinare - EMA/AD/362 (AD 6, Londra). Anuntul a fost publicat in 

JO C 254 A din 5 august 2014.   

 

Conditiile de angajare si fisa postului: 

http://www.ema.europa.eu/ema/ la rubrica „Careers at the Agency”  

 

Inscriere: Candidatura trebuie depusa prin inscrierea pe internet, completand formularul disponibil pe 

site-ul: http://www.ema.europa.eu/ema/ 

 

Termen-limita: 16 septembrie 2014, ora 24:00. 

 

 

Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca > organizeaza o 

procedura de selectie pentru postul de Responsabil de promovare – Referinta: EF-TA-14-01 (agent 

temporar pe o durata contractuala initiala determinata de 5 ani – AST 3, Dublin, Irlanda). Avizul de 

deschidere a procedurii de selectie a fost publicat in JO C 255 A din 6 august 2014.   

 

Conditiile de angajare si fisa postului: 

http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm 

Inscriere: Candidatura trebuie depusa prin inscrierea pe internet, completand formularul oficial 

disponibil pe site-ul:  http://www. eurofound.europa.eu  

Termen-limita: 5 septembrie 2014. 
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Noi posibile masuri privind concediul si indemni-

zatia lunara pentru cresterea copiilor 
 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Varstnice a 

publicat pe data de 6 august un proiect de lege pentru modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia 

lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri 

in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie 

pentru cresterea copilului. 

Conform expunerii de motive, prin proiect se propune: 

�introducerea de reglementari care sa permita parintilor realizarea unor venituri supuse 

impozitului in perioada concediului pentru cresterea copiilor, de pana la 3 ISR anual (1500 lei); 

�stabilirea unei modalitati de recuperare a eventualelor sume de la beneficiarii care realizeaza 

venituri peste nivelul mentionat anterior, prin calcularea acestei sume ca diferenta intre 

indemnizatia incasata si stimulentul de insertie la care ar fi avut dreptul. 

�stimularea comportamentului activ pe piata muncii al persoanelor beneficiare de indemnizatie 

pentru cresterea copilului care, in prezent, nu pot realiza venituri din activitati salariale, 

independente sau agricole pe perioada cat beneficiaza de indemnizatie; 

�amnistierea fiscala a persoanelor beneficiare sau care au beneficiat de indemnizatie pentru 

cresterea copilului/stimulent si pentru care s-au constituit sau urmeaza a se constitui debite 

pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a stabilirii unui cuantum eronat al 

indemnizatiei pe baza documentelor prezentate. 

 

� 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 propune uniformizarea legislatiei din domeniul 

asigurarilor sociale pentru toate categoriile de pensionari 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a 

publicat pe data de 4 august un proiect de lege privind scutirea de la plata 

a unor debite provenite din pensii. 

Conform expunerii de motive, tinand cont de faptul ca pentru pensionarii proveniti din anumite 

categorii socio-profesionale (militari, agricultori si personalul auxiliar de pe langa instantele 

judecatoresti) exista reglementari privind scutirea de la plata unor debite, proiectul de lege are in 

vedere reglementarea unitara, cu privire la scutirea de la plata a debitelor generate de interpretari 

neunitare ale legislatiei din domeniul asigurarilor sociale, pentru toate categoriile de pensionari.  

 

Proiectul nu are in vedere scutirea de la plata a debitelor care au drept cauza culpa debitorului 

materializata in folosirea de catre acesta a unor documente eliberate fara respectarea legii, decla-

rarea de catre acesta a unor date neconforme realitatii care au avut drept urmare stabilirea erona-

ta a pensiei sau nerespectarea conditiilor privind cumulul pensiei cu venituri salariale sau asimilate 

salariului. De asemenea, nu vizeaza restituirea sumelor provenite din debitele deja recuperate. 

 

� 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. 
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Medicina legala 

 

 Cursul de medicina legala contribuie la pregatirea nu numai a studentilor si 

masteranzilor, ci si a specialistilor. 
 

 Cartea  este un util instrument in intocmirea sau, 

dupa caz, intelegerea expertizelor medico-legale. 

 

Lucrarea, structurata in 19 capitole, abordeaza 

principalele domenii ale medicinii legale atat din 

perspectiva teoretica, cat si din perspectiva 

practica. 

 

Aspectele avute in vedere de autori sunt 

interpretate din perspectiva noilor prevederi penale 

si procesual penale prin utilizarea criteriilor medico-

legale de evaluare a gravitatii unui traumatism, 
 

 

 

Va dorim lectura placuta! 

 
 

 
 

Autori: Valentin Iftenie, Dan Dermengiu 

Medicina legala 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Instrumente juridice pentru specialiștii în drept penal 

Baza legislației românești, alături de noile coduri în materia dreptului civil și dreptului procesual civil, noul 

Cod penal și noul Cod de procedură penală, vor fi disponibile în Raftul Legalis
®
 , din 15 August 2014. 

 

 

 

 

Noul Cod penal. Note. Corelaţii. Explicaţii 

Volumul de față, coordonat de Mihai Hotca, se focalizează asupra unor aspecte importante 

privitoare la aplicarea noului Cod penal, respectiv: analiza modificărilor şi elementelor de noutate; 

aplicarea legii penale mai favorabile şi sursa inspirației legiuitorului. 

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelaţii. Explicaţii 

Lucrarea, coordonată de Petre Buneci, se impune având în vedere trecerea de la un Cod de 

procedură penală vechi, bazat pe o anumită filozofie, la un Cod de procedură penală racordat la 

celelalte coduri existente în țările care fac parte din Uniunea Europeană, cod care, pe lângă vechile 

instituții introduce alte instituții noi şi în care se garantează mult mai bine protecția şi drepturile 

omului în sistemul justiției penale, cât şi un sistem procesual penal mai rapid şi mai eficient. 

Profită de oferta specială de abonare! 

Primele două volume de drept penal din Legalis reprezintă o avanpremieră la modulul Drept penal, 

care va fi disponibil din septembrie 2014! De aceea, până la lansarea modulului de Drept penal, 

cele două titluri – Noul Cod penal. Note. Corelaţii. Explicaţii, respectiv Noul Cod de procedură 

penală. Note. Corelaţii. Explicaţii pot fi achiziționate, atât de clienții noi, cât și de cei existenți, din 

Raftul Legalis
®
, la un preț special, împreună cu Legalis Standard. 

 

Tutoriale Legalis 2.0 
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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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