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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. 597 din 11 august 2014 a fost publicata H.G. nr. 

668/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei. 

Principalele prevederi 

� Ministrul economiei coordoneaza, in conditiile legii, politicile economice ale 

Departamentului pentru Energie si ale Departamentului pentru Intreprinderi Mici si 

Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism. 

� In aplicarea prevederilor anterioare actele normative elaborate de Departamentul 

pentru Energie sau Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri 

si Turism in baza sau in legatura cu documente de politica economica se avizeaza de 

ministrul economiei. 

� Programele, strategiile, politicile investitionale care constituie documente de politica 

economica in sensul art. 4 alin. (7) din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri 

de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte 

normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013,cu modificarile si 

completarile ulterioare, se supun avizarii sau, dupa caz, aprobarii ministrului economiei. 

� Avizul ministrului economiei emis in aplicarea prevederilor anterioare are caracter 

conform. 

� Ministerul Economiei si toate unitatile aflate in structura sau in subordinea acestuia 

pot inchiria spatii pentru necesitati proprii, in conditiile legii. 

� Ministerul Economiei poate inchiria unor operatori economici sau poate da in folosinta 

gratuita altor institutii de utilitate publica spatii situate in imobilele proprietate publica 

sau privata a statului, in care isi desfasoara activitatea si/sau pe care le administreaza, in 

conditiile legii. 

Guvernul a adus modificari organizarii 

si functionarii Ministerului Economiei 

In Monitorul Oficial nr. 598 din 11 august 2014 a fost publicata H.G. nr. 

666/2014 privind organizarea si functionarea Consiliului pentru avizarea 

autorizarii prin licenta a operatiunilor cu produse cu dubla utilizare. 

Principalele prevederi 

� Consiliul pentru avizarea autorizarii prin licenta a operatiunilor cu produse cu dubla 

utilizare, organ fara personalitate juridica aflat in coordonarea Ministerului Afacerilor 

Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor—ANCEX, denumit in 

continuare ANCEX, este infiintat in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla 

utilizare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2011, cu modificarile ulterioare. 

Functionarea Consiliului pentru avizarea autorizarii prin licenta 

a operatiunilor cu produse cu dubla utilizare 
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In Monitorul Oficial nr. 599 din 12 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 73/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentelor 

pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice. 

Principalele prevederi 

� Prezentul document stabileste conditiile generale in care este valabila licenta pentru 

prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorii concesionari 

ai acestui serviciu, denumita in continuarelicenta, si constituie parte integranta din 

licenta. 

� Obiectul licentei il reprezinta desfasurarea activitatii de distributie a energiei electrice de 

catre titularul licentei, in regim reglementat, care consta in: 

• prestarea serviciului de distributie a energiei electrice pe baza tarifelor 

reglementate, in zona de activitate definita in Conditiile specifice asociate 

licentei, prin utilizarea retelei electrice de distributie prevazute in Conditiile 

specifice asociate licentei; 

• racordarea locurilor de consum si/sau de producere la reteaua electrica de 

distributie prevazuta in Conditiile specifice asociate licentei; 

• desfasurarea altor activitati in cadrul serviciului de distributie a energiei 

electrice, realizate la cererea si in beneficiul utilizatorilor retelei electrice de 

distributie, care sunt definite in reglementarile aprobate de autoritatea 

competenta si care nu sunt remunerate prin tarife. 

� Nu fac obiectul licentei activitatile titularului licentei in sectorul energiei electrice 

constand in prestarea de servicii la cererea utilizatorilor retelei electrice de distributie. 

ANRE a aprobat Conditiile generale asociate licentelor 

pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice 

In Monitorul Oficial nr. 604 din 13 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 4/2014 al BNR privind modificarea anexei la Ordinul nr. 10/2012 

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala 

aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a BNR. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin se aplica incepand cu raportarea contabila de la 30 iunie 2014, al carei 

termen de depunere este pana la data de 18 august 2014. 

� Raportarile contabile semestriale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si 

numele in clar al acestora. Calitatea persoanei care a intocmit raportarile contabile 

semestriale se completeaza astfel: 

• directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa 

indeplineasca aceasta functie, potrivit legii; 

• persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului 

Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. 

� Raportarile contabile semestriale se semneaza si de catre administratorul sau 

persoana care are obligatia gestionarii entitatii. 

Au fost aduse modificari Sistemului de raportare contabila aplicabil 

entitatilor ce intra in sfera de reglementare a BNR 
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In Monitorul Oficial nr. 602 din 13 august 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 4/2014 al Bancii Nationale a Romaniei privind 

raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a 

Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 1.072/2013 al Bancii Centrale Europene din 24 septembrie 

2013 privind statisticile referitoare la ratele dobanzii practicate de institutiile financiare 

monetare (reformare) (BCE/2013/34), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 

297 din 7 noiembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in 

continuare Regulamentul BCE/2013/34, si se aplica institutiilor de credit rezidente. 

� Statisticile referitoare la ratele dobanzii practicate de institutiile de credit se determina 

pentru creditele/depozitele existente in sold, respectiv pentru contractele noi de 

credite/depozite denominate in lei, euro si dolari SUA. 

� Ratele dobanzii aferente soldurilor se calculeaza pentru creditele si depozitele existente 

in sold la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea. 

� Ratele dobanzii pentru contractele noi avand ca obiect alte categorii de credite si 

depozite decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele 

aferente cardurilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele 

acordate pe descoperit de cont (overdrafts) se calculeaza pentru contractele noi de 

credite acordate, respectiv pentru contractele noi de depozite atrase pe parcursul 

intregii luni pentru care se intocmeste raportarea. 

� Ratele dobanzii aferente soldurilor se calculeaza pentru creditele existente in sold la 

sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea. 

Raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 603 din 13 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1026/2014 al MFP pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind 

formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 

aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul 

nr. 1.235/2003. 

Principalele prevederi 

� Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, 

beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare si institutiile publice 

finantate integral din venituri proprii beneficiaza de dobanda. 

� Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, deschise la 

Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri 

externe nerambursabile postaderare, precum si al institutiilor publice finantate integral 

din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica 

si mare valoare in relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie 

venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.  

� Cuantumul acestora se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului 

catre Banca Nationala a Romaniei. 

Formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
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In Monitorul Oficial nr. 609 din 14 august 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1410/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice privind 

modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de 

stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 364/2014. 

Criterii de eligibilitate 

� Poate participa in cadrul programului organizatia profesionala care este organizata si 

isi desfasoara activitatea in una din formele de exercitare a profesiei liberale si care 

indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate: 

• detine calitatea de proprietar; 

• actioneaza in nume propriu; 

• are sediul profesional in Romania si desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei; 

• are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si 

contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru 

mediu, conform prevederilor legale in vigoare; 

• reprezentantul legal nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala; 

• nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de 

executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, 

inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala, nu are 

suspendate ori restrictionate activitatile, nu se afla intr-o alta situatie similara 

legal reglementata; 

• nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este 

inregistrata cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte 

care privesc disciplina financiara; 

• nu a fost si nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat 

declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, ca urmare a unei decizii a 

Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene; 

• ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi folosit 

pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in 

cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013; 

• valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de 3 

ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar 

de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in 

baza schemei de minimis, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii 

dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in 

sectorul transporturilor rutiere); 

• nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe 

finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru 

achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi 

achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de 

finantare; 

• nu se incadreaza in situatiile prevazute in cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din 

Comunicarea Comisiei — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru 

salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform declaratiei pe 

propria raspundere. 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii 

Parcului auto a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 601 din 12 august 2014 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 25 

februarie 2014 in Cauza Ostace impotriva Romaniei. 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 12.547/06 indreptata impotriva Romaniei, prin care 

un resortisant al acestui stat, domnul Augustin Ostace, a sesizat Curtea la 16 martie 2006 

in temeiul art. 34din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 

fundamentale. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 8 din Conventie 

� Invocand art. 8 din Conventie, reclamantul se plange de imposibilitatea de a obtine 

recunoasterea in justitie a faptului ca nu este tatal lui H.-A., desi expertiza medico-

legala care a putut fi realizata in 2003 in urma consimtamantului fiului sau putativ, 

devenit major, a exclus clar paternitatea sa. 

� Curtea reaminteste ca nu este cazul sa fie examinata problema de a stabili daca 

procedura vizand dizolvarea in fata legii a legaturilor de familie existente intra sub 

incidenta vietii de familie a reclamantului, avand in vedere ca, in orice caz, stabilirea 

raporturilor juridice ale unui tata cu copilul sau putativ tine de viata privata a persoanei 

in cauza (Iyilik impotriva Turciei, nr. 2.899/05, pct. 23, 6 decembrie 2011). 

� Prin urmare, art. 8 din Conventie se aplica faptelor spetei. 

� Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 

§ 3 din Conventie. De altfel, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 

inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarat admisibil. 

Cu privire la fond 

� Curtea reaminteste ca, desi art. 8 din Conventie tinde, in esenta, sa protejeze 

persoanele impotriva ingerintelor arbitrare ale autoritatilor publice, acesta nu impune 

statelor doar sa se abtina de la astfel de ingerinte; acesta poate implica, in plus, obligatii 

pozitive inerente respectarii efective a vietii private sau de familie.  

� Limita dintre obligatiile pozitive si obligatiile negative ale statului in raport cu aceasta 

dispozitie nu se preteaza insa unei definitii precise.  

� Cu toate acestea, principiile aplicabile sunt comparabile. In ambele cazuri, trebuie sa se 

tina seama de echilibrul just care trebuie pastrat intre interesele concurente ale 

individului si cele ale societatii in ansamblul sau; de asemenea, in ambele ipoteze, statul 

beneficiaza de o anumita marja de apreciere. 

� Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe 

art. 8 din Conventie si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere si a hotarat ca a 

fost incalcat art. 8 din Conventie. 

� Curtea a mai hotarat ca statul parat trebuie sa ii plateasca reclamantului, in termen de 

3 luni de la data ramanerii definitiva a hotararii, in conformitate cu art. 44 § 2 din 

Conventie, urmatoarele sume: 

• 5.000 EUR (cinci mii euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de 

impozit, pentru prejudiciul moral; 

• 3.000 EUR (trei mii euro), plus orice suma ce poate fi datorata de reclamant cu 

titlu de impozit, pentru cheltuielile de judecata; 

� Curtea a respins cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete 

de cerere. 

Romania a fost condamnata la CEDO pentru incalcarea art. 8 

din Conventie in Cauza Ostace 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi reglementari privind simplificari vamale, siguranta si securitatea aviatiei civile 

 

In Jurnalul Oficial L 243 din 15 august 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 

889/2014 al Comisiei din 14 august 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2454/93 in ceea ce 

priveste recunoasterea cerintelor de securitate comune in cadrul programului privind agentii abilitati 

si expeditorii cunoscuti si al programului privind operatorii economici autorizati, text cu relevanta 

pentru SEE. 

 

Regulamentul stabileste informatiile minime de care dispune autoritatea vamala emitenta referitoare 

la statutul de operator economic autorizat, pe care aceasta sa le puna la dispozitia autoritatii 

nationale competente responsabile cu securitatea aviatiei civile, inclusiv certificatul AEO – securitate si 

siguranta (AEOS) si certificatul AEO – simplificari vamale/securitate si siguranta (AEOF). 
 

 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 261 din 11 august 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
 
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Standardele minime de calitate pentru acredita-

rea serviciilor sociale destinate adultilor au fost 

elaborate 
 

Ministerului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice 

publicat pe data de 11 august un proiect de ordin privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte. 

Pe langa aprobarea standardelor mentionate, ordinul ar urma sa abroge: 

� Ordinul nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile 

sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori (M.Of. nr. 709 din 

5 august 2005); 

� Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele 

rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap (M.Of. 

nr. 752 din 7 noiembrie 2008); 

� Ordinul nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru 

serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale 

pentru persoanele varstnice (M.Of. nr. 344 din 17 aprilie 2006); 

� Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din 

domeniul protectiei victimelor violentei in familie (M.Of. nr. 698 din 3 august 2004). 

 

� 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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Majoritatea contractelor intalnite in practica 

Cartea de contracte administrative este o lucrare complexa adresata practicienilor 

dreptului administrativ prin imbinarea unor tipuri de contracte cunoscute cu 

propuneri moderne de structurare – o prezentare a tipurilor de contracte cel mai 

des intalnite in practica. 
Editura C.H. Beck ofera posibilitatea ca aceasta lucrare sa poata fi consultata si online 

in prima si singura biblioteca juridică utila Legalis, avand ca scop simplificarea 

utilizarii  Cartii de contracte in practica de zi cu zi. 

Va dorim lectura placuta! 

 

Autor: Catalin-Silviu Sararu 

Cartea de contracte administrative 

Coordonator: Dr. Jorg K. Menzer 

Cartea de contracte 

Editura C.H. Beck, 2014 

 

 

CARTEA DE CONTRACTE ADMINISTRATIVE. Modele. Comentarii. Explicatii cuprinde un 

numar de 33 de modele de contracte administrative comentate si explicate, grupate in 8 mari 

categorii: Contracte de concesiune; Contracte de achizitii publice; Contracte de atribuire a 

folosintei unor bunuri din domeniul public; Contracte de management public; Structuri 

asociative ale autoritatilor publice; Contracte de parteneriat; Contracte privind transportul 

pe caile ferate; Alte contracte.  Pentru fiecare tip de contract este prezentat mai intai un 

model si apoi in cadrul unui comentariu sunt analizate principalele clauze contractuale.  

 

CARTEA DE CONTRACTE. Modele. Comentarii. Explicatii, aflata la a treia editie, aduce in 

prim plan nu numai modificarile legislative generate de intrarea in vigoare a NCC si a NCPC, 

ci si o schimbare de perceptie a modului in care aceasta lucrare poate fi folosita „practic” de 

catre cei care o achizitioneaza. Editia de fata vine sa imbunatateasca ceea ce s-a realizat in 

aparitiile anterioare ale lucrarii, dar si sa puna la dispozitia utilizatorului o serie de alte 

modele de contracte, necuprinse in editiile precedente. 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Tiluri indispensabile pentru specialistii in drept penal 

Acum poti accesa, in Raftul Legalis®, noul Cod penal si noul Cod de procedura penala care, 

alaturi de noile coduri in materia dreptului civil si dreptului procesual civil, reprezinta baza 

legislatiei romanesti. 

Profita de oferta speciala de abonare! 
 

Primele doua volume de drept penal din Legalis reprezinta o avanpremiera la modulul 

Drept penal, care va fi disponibil din septembrie 2014! De aceea, pana la lansarea 

modulului de Drept penal, cele doua titluri – Noul Cod penal. Note. Corelatii. Explicatii, 

respectiv Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii pot fi achizitionate, 

atat de clientii noi, cat si de cei existenti, din Raftul Legalis®, la un pret special, impreuna cu 

Legalis Standard. 

 

Afla mai mult despre titlurile introduse in Legalis! 
 

Noul Cod penal. Note. Corelatii. Explicatii 

Titlul, coordonat de Mihai Hotca, se focalizeaza asupra unor aspecte importante privitoare 

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

aplicarea legii penale mai favorabile şi sursa inspiratiei legiuitorului. 
 

Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii 

Lucrarea, coordonata de Petre Buneci, se impune avand in vedere trecerea de la un Cod de 

procedura penala vechi, bazat pe o anumita filozofie, la un Cod de procedura penala 

racordat la celelalte coduri existente in tarile care fac parte din Uniunea Europeana, cod 

care, pe langa vechile institutii introduce alte institutii noi şi in care se garanteaza mult mai 

bine protectia şi drepturile omului in sistemul justitiei penale, cat şi un sistem procesual 

penal mai rapid şi mai eficient. 



 

   
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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