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In Monitorul Oficial nr. 640 din 30 august 2014 a fost publicata O.G. nr. 
25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul 
Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative 
privind regimul strainilor in Romania. 

Principalele prevederi 
Noul act normativ precizeaza ca strainii cu sedere legala pe teritoriul Romaniei pot fi incadrati in 
munca in baza avizului de angajare obtinut de angajatori. 
 
Mai sunt cuprinse dispozitii privind: incadrarea in munca a strainilor ca lucratori permanenti, 
stagiari, sezonieri, transfrontalieri sau inalt calificati; detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei; 
o serie de contraventii, sanctiuni si dispozitii tranzitorii aplicabile in materie; modificarea si 
completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania; regimul sederii ilegale. 

Incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei 
a fost reglementata 

In Monitorul Oficial nr. 653 din 3 septembrie 2014 a fost publicata 
Decizia Curtii Constitutionale nr. 440/2014 prin care Legea nr. 82/2012 
privind retinerea datelor de furnizorii de servicii de comunicatii 
electronice destinate publicului, cunoscuta drept legea „Big Brother”, a 
fost declarata neconstitutionala. 

Principalele prevederi 
Curtea, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia si a constatat ca dispozitiile Legii nr. 82/2012 
privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii 
electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice sunt neconstitutionale.  
  
Cu unanimitate de voturi, a respins ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a 
prevederilor art. 152 din Codul de procedura penala, atacate in cadrul aceleiasi actiuni.  
  
Potrivit Constitutiei: „Art. 147. (1) Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele 
din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile 
de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale (…)”.  
  
Legea nr. 82/2012 stabilea obligatia furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si a 
furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului de a retine anumite date 
generate sau prelucrate in cadrul activitatii lor pentru punerea acestora la dispozitia organelor de 
urmarire penala, instantelor de judecata si organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei 
nationale in scopul utilizarii lor in cadrul activitatilor de prevenire, de cercetare, de descoperire si 
de urmarire penala a infractiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor cu persoane disparute 
ori pentru punerea in executare a unui mandat de arestare sau de executare a pedepsei.  
  
In privinta datelor retinute, acestea se limitau la informatiile privind traficul, localizarea, precum 
si informatiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator. 

Decizia de neconstitutionalitate a Legii privind retinerea 
datelor a fost publicata
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In Monitorul Oficial nr. 646 din 2 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul MFP nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin 
mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala 
de Administrare Fiscala si persoanele fizice. 

Principalele prevederi 
 
Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la 
distanta a actelor administrative fiscale emise in forma electronica de catre organele fiscale din 
cadrul ANAF, prin accesarea serviciului „Spatiul privat virtual”. 
 
Prin acest serviciu persoanele fizice pot transmite organului fiscal din cadrul ANAF si cereri, 
inscrisuri sau documente, fiind comunicate si alte informatii, inclusiv informatii publice cu 
caracter fiscal, in masura in care acestea sunt detinute de Ministerul Finantelor Publice si 
unitatile sale subordonate si sunt prevazute in procedura. 
 
Prin mijloacele electronice de transmitere la distanta ANAF furnizeaza serviciul „Buletinul 
informativ fiscal”, care consta in punerea la dispozitia persoanelor fizice a unor informatii 
publice cu caracter fiscal, in scopul indrumarii acestora in indeplinirea obligatiilor fiscale. 
 
Procedura mai contine dispozitii privind dispozitivele de identificare electronica a persoanelor 
fizice in mediul electronic, precum si regulile privind utilizarea celor doua servicii. 
 
Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spatiul privat virtual" 
  
A. Documente emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului 
Automat: Decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anul 2013 si 
emise dupa data de 1 septembrie 2014; 
 
La cererea contribuabilului: 
1. „Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de ....” 
2. „Nota obligatiilor de plata" 
3. „Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori” 
 
B. Documente emise de contribuabil si comunicate organului fiscal 
1. Cerere privind „Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de ....” 
2. Cerere privind „Nota obligatiilor de plata” 
3. Cerere privind „Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori” 
 
Categoriile de informatiile publice fiscale prin serviciul „Buletinul informativ fiscal” 
 
1. Calendarul obligatiilor fiscale 
2. Noutati legislative 
3. Ghiduri fiscale 
4. Campanii derulate 
5. Comunicate de presa 
 

Contribuabilii vor primi electronic informatii fiscale de la ANAF 
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In Monitoarele Oficiale nr. 641 si 642 din 1 septembrie 2014 au fost 
publicate o serie de hotarari de Guvern continand masuri pentru buna 
organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din 
anul 2014.

Astfel, au fost publicate: 
  H.G. nr. 705/2014 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, 

organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014 
  H.G. nr. 706/2014 privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a 

alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014 
  H.G. nr. 707/2014 pentru aprobarea modelului, dimensiunilor si a conditiilor de tiparire ale 

buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014 
  H.G. nr. 708/2014 privind modelul, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a 

timbrului autocolant la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014 
  H.G. nr. 709/2014 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, a 

modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria raspundere care vor fi 
folosite la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014 

  H.G. nr. 710/2014 pentru aprobarea modelelor stampilelor birourilor electorale, a modelului 
stampilei de control a sectiilor de votare si a modelului stampilei cu mentiunea „VOTAT” care 
vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014 

  H.G. nr. 711/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare si 
centralizare a rezultatelor votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 

Guvernul a reglementat organizarea alegerilor 
pentruPresedintele Romaniei 2014 

In Monitorul Oficial nr. 646 din 2 septembrie 2014 a fost publicata 
O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind 
administratia publica locala. 

Principalele prevederi 
Conform actului normativ, pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile Statutului alesilor 
locali, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei, primarii si presedintii 
consiliilor judetene, consilierii locali si consilierii judeteni, precum si candidatii care au fost 
declarati supleanti isi pot exprima in scris si o singura data optiunea cu privire la partidul politic, 
organizatia minoritatii nationale din care doresc sa faca parte sau sa devina independenti, fara 
ca alesii locali respectivi sa isi piarda calitatea dobandita in urma alegerilor. 
 
Optiunea se depune de catre primari, respectiv de catre presedintii consiliilor judetene la 
autoritatea deliberativa a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, 
prin intermediul secretarului unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Optiunea 
cu privire la partidul politic sau organizatia minoritatii nationale va fi insotita de acceptarea 
acestuia de catre partidul politic sau organizatia minoritatii nationale pentru care a optat. 

Alesii locali au 45 de zile pentru a decide partidul sau alianta 
din care doresc sa fac parte 
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In Monitorul Oficial nr. 651 din 4 septembrie 2014 au fost publicate 3 
ordine ale ministrului Educatiei prin care se reglementeaza organizarea 
examenului de bacalaureat si a evaluarii nationale pentru absolventii 
clasei a VIII-a, precum si a admiterii in invatamantul liceal si profesional 
de stat pentru anul scolar 2015-2016. 

Astfel, au fost publicate: 
 Ordinul nr. 4430/2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 

national 2015 – examenul se va desfasura in conformitate cu Metodologia din 2011, 
aprobata prin Ordinul nr. 4.799/2010 

 Ordinul nr. 4431/2014 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru 
absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015 – examenul se va desfasura in 
conformitate cu Metodologia din 2010-2011, aprobata prin Ordinul nr. 4.801/2010 

 Ordinul nr. 4432/2014 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si 
profesional de stat pentru anul scolar 2015-2016 – admiterea se va desfasura in conformitate 
cu Metodologia din 2011-2012, aprobata prin Ordinul nr. 4.802/2010 

Ministerul Educatiei a reglementat examenele de BAC si Capacitate 2015 

In Monitorul Oficial nr. 657 din 5 septembrie 2014 a fost publicata H.G. 
nr. 759/2014 privind organizarea de catre Ministerul Justitiei, in 
perioada 11-12 septembrie 2014, la Bucuresti, a Reuniunii Nationale a 
Retelei Judiciare Europene in materie penala. 

Principalele prevederi 
Ministerul Justitiei va organiza Reuniunea Nationala a Retelei Judiciare Europene in materie 
penala, la Bucuresti, in perioada 11-12 septembrie 2014, cu tema: Eurojust si Reteaua Judiciara 
Europeana: consultare si complementaritate, hotararea de Guvern stabilind si finantarea 
cheltuielilor ocazionate de aceasta actiune. 
 
Devizul estimativ al actiunii prevede o suma totala de 50.510 lei, contravaloarea cheltuielilor 
urmand a fi restituita ulterior desfasurarii actiunii, de catre Eurojust, in limita sumei de 4.000 
euro, inclusiv TVA. 

Reuniunea Nationala a Retelei Judiciare Europene 
in materie penala 2014 
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In Monitorul Oficial nr. 648 din 3 septembrie 2014 a fost publicata 
hotararea in cauza Vaduva impotriva Romaniei din 25 februarie 2014 
prin care instanta europeana a condamnat statul roman pentru 
incalcarea art. 6 §1 din Conventie. 

Reclamantul, domnul Ion Irinel Vaduva, sustine, in special, ca procesul penal declansat 
impotriva sa nu a fost echitabil in masura in care a fost condamnat fara ca el sau martorii sa fi 
fost audiati si in conditiile in care nu a putut sa conteste probele principale prezentate de 
procuror (in special inregistrarile interceptarilor telefonice si declaratiile facute de investigatorii 
sub acoperire si de colaboratorul acestora). 
 
Reclamantul a afirmat ca atat curtea de apel, cat si Inalta Curte de Casatie si Justitie l-au 
condamnat fara sa procedeze la ascultarea nemijlocita a sa ori a martorilor si fara sa examineze 
argumentele pe care acesta le-a prezentat. A reiterat ca procurorul a omis sa prezinte instantei 
toate transcrierile convorbirilor inregistrate, ascunzand astfel faptul ca politia ii instigase pe 
inculpati sa vanda droguri. Mai mult, instantele nu au fost in masura sa obtina expertizarea 
casetelor respective deoarece procurorul nu a permis acest lucru. 
 
De asemenea, instantele nu au asigurat o procedura contradictorie, nepermitandu-i sa adreseze 
intrebari investigatorilor sub acoperire si informatorului. Acesta a declarat ca, desi fusesera 
obtinute ilegal, declaratiile initiale ale lui T.T. si convorbirile interceptate au avut un rol decisiv 
in condamnarea sa. 
 
Curtea retine ca reclamantul a fost achitat de tribunal pe motiv ca probele impotriva acestuia 
nu erau concludente. Cu toate acestea, in baza acelorasi probe aflate la dosar, reclamantul a 
fost apoi condamnat de curtea de apel si ICCJ. Nici curtea de apel, nici ICCJ nu au procedat la 
audierea nemijlocita a reclamantului sau a martorilor. 
 

Instanta trebuia sa faca o evaluare completa a vinovatiei sau nevinovatiei reclamantului in raport 
cu invinuirile aduse acestuia din moment ce aceleasi probe au condus atat la achitarea, cat si la 
condamnarea acestuia. Mai mult, atat curtea de apel, cat si ICCJ au facut o evaluare privind 
presupusa lipsa de onestitate a reclamantului in timpul procesului. Desi reclamantul a contestat 
modul in care curtea de apel a determinat presupusa sa lipsa de onestitate, aceasta critica nu a 
primit un raspuns de ICCJ. Problemele ridicate pot fi considerate, in mod rezonabil, ca prezentand 
o oarecare complexitate si nu puteau fi evaluate corespunzator fara audierea nemijlocita, de catre 
instanta, a reclamantului si a martorilor. De asemenea, pentru a-l condamna pe reclamant, curtea 
de apel si ICCJ s-au bazat pe declaratia initiala a lui T.T. si pe transcrierile convorbirilor. 
Reclamantul a contestat insa in mod repetat legalitatea acestor mijloace de proba. 
 

Curtea a concluzionat ca, prin condamnarea reclamantului in lipsa audierii nemijlocite a acestuia 
sau a martorilor si in lipsa unei examinari corespunzatoare a cererilor acestuia pentru expertizarea 
inregistrarilor convorbirilor telefonice si pentru audierea corespunzatoare a investigatorilor sub 
acoperire si a colaboratorului, autoritatile interne nu au oferit practic garantiile corespunzatoare 
pentru a contrabalansa dificultatile cauzate apararii prin limitarea drepturilor acesteia. 
 
Ca atare, Curtea a decis ca procesul declansat impotriva reclamantului nu a fost echitabil si, in 
consecinta, a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie, obligand statul roman la plata a 3.000 euro 
cu titlu de prejudiciu moral si 6.379,52 euro pentru cheltuielile de judecata. 

CEDO. Cauza Vaduva impotriva Romaniei 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
‐ in forme actualizate si consolidate ‐  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

7 

 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2014 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei 
Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2014 privind 
instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte 
normative 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Întelegerii in domeniul securitatii sociale intre Guvernul 
Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata la Quebec, la 19 noiembrie 2013 

 Proiect de Lege pentru aderarea Romaniei la Tratatul intre Regatul Spaniei, Republica Franceza, 
Republica Italiana, Regatul Ţarilor de Jos si Republica Portugheza privind crearea Fortei de 
Jandarmerie Europeana, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Întelegere intre Guvernul Romaniei si 
Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciproca a sprijinului natiunii gazda, semnat la 
Ruse la 7 martie 2014 

 Proiect de Lege privind ratificarea Conventiei Minamata cu privire la mercur, deschisa spre 
semnare si semnata de Romania la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 

 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea 
Curtii Constitutionale in vederea punerii de acord cu Deciziile Curtii Constitutionale nr. 53/2011, 
54/2011 si 738/2012 

 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2014 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea 
cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la 
licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul UE 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2014 privind unele 
masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de 
aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2014 privind 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura 
incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile 
agricole si alte forme de asociere in agricultura 

 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2014 pentru 
modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale 

 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2014 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta 

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 
123/2012, a Legii petrolului nr. 238/2004, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din 
calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" -S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-
S.A.Medias si pentru modificarea unor acte normative 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si 
functionarea parcurilor industrial 
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Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 

 Propunere legislativa pentru completarea lit.b) al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 
privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie 
termica a populatiei 

 Propunere legislativa pentru modificarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale 

 Propunere legislativa pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal 

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de 
protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre 

 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia 
consumatorului 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 46/2008 -Codul Silvic 

 Propunere legislativa privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea 
Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii in domeniul public al 
unor unitati administrativ-teritoriale 

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 

 Proiect de Lege privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura 
continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta 

 Propunere legislativa privind administrarea si gestionarea domeniului de nivel superior ".ro " 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 260 din 4 noiembrie 2008 
privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si 
inundatiilor 

 Propunere legislativa privind promovarea investitiilor in exploatatiile agricole mici si mijlocii 

 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 82/2006 
privind recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea 
unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat 

 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996 

 Propunere legislativa pentru desemnarea activului functional al societatii comerciale Fortus SA 
Iasi unitate strategica de imptranta nationala si suplimentara bugetului Ministerului Finatelor 
publice din Fondul de rezerva bugetara al Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru anul 
2014 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 
penala, precum si pentru completarea Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal 

Procesul legislativ la Camera Deputatilor  
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 
 Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea 

unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 96*) din Legea nr. 161/2003, privind unele 
masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul 
de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei 
 

 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 102/2013 pentru modifi-
carea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei 
contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, nr. 680 din 26/09/2011 
 

 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind 
organizarea si desfasurarea referendumului 
 

 Proiect de lege pentru modificarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului privind modificarea si 
completarea Legii educatiei nationale nr. 1 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului 
 

 Proiect de lege pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educatiei 
Nationale 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal 
 

 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii 
 

 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru 
punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv a disp. art. 39 din Legea nr. 51/1995 
privind profesia de avocat 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva 
incendiilor 
 

 Propunere legislativa privind modificarea articolului 25 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali 
 

 Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri pentru buna desfasurare a alegerilor si a 
referendumului din Romania 
 

 Propunere legislativa pentru abrogarea art. 4 alin. (5) din Legea nr. 247/2005 privind reforma in 
domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 
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Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativa privind infiintarea la nivelul administratiei publice locale din comune si orase a 
compartimentului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 
 

 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici 
 

 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele 
medicale 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 257, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
in domeniul sanatatii, republicata, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind 
regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea art. 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, cu 
modificarile si completarile ulterioare, republicata 
 

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 
perioada regimului comunist din Romania si pentru completarea art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind 
privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a 
statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului 
 

 Propunere legislativa privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a infractiunilor 
contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor 
 

 Propunere legislativa pentru completarea art. 190 indice 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii 
 

Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 
 

 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare 
civila 
 

 Propunere legislativa pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic 
 

 Propunere legislativa pentru constituirea, organizarea si functionarea Corpului expertilor si evaluatorilor 
tehnici auto din Romania 

Procesul legislativ la Senat 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

 

 

MJ propune republicarea actului de baza conco-
mitenta cu actul modificator  
 
Ministerul Justitiei a publicat pe data de 4 septembrie un proiect de lege 
privind unele masuri vizand republicarea actelor normative. 

Conform notei de fundamentare, programul de guvernare 2013-2016 enumera, printre masurile 
vizand strategiile in domeniul justitiei, programul de asanare a legislatiei ce impune analizarea 
intregii legislatii, corelarea acesteia cu cea europeana, republicarea actelor normative si 
restrangerea numarului de acte normative. Una dintre solutiile care trebuie avuta in atentie, ca 
mijloc de consolidare a accesibilitatii si previzibilitatii normelor juridice, este imbunatatirea 
mecanismului republicarii actelor normative. 
 
Prin proiect, se propune ca publicarea actului de normativ de amendare a actului normativ de baza 
sa fie insotita de republicarea, concomitenta si indiferent de intinderea amendamentelor aduse, a 
actului de baza. Se instituie astfel o masura ce converge spre asigurarea accesibilitatii si 
previzibilitatii cadrului normativ, in conditiile in care destinatarul normei poate consulta ab initio 
atat actul normativ de modificare si/sau completare, cat si o forma integrata, consolidata a actului 
normativ de baza pe calea republicarii acestuia din urma. 
 
Prin proiect se propune de asemenea reglementarea in mod expres a obligatiei de inserare in 
forma republicata a actului normativ, dupa titlu, a unei mentiuni privitoare la data intrarii in 
vigoare a actului normativ de modificare si/sau completare. 
 

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

Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 a fost elaborata 

Ministerul  Economiei a publicat pe data de 2 septembrie un proiect de 
hotarare de Guvern privind Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-
2020. 

Conform notei de fundamentare, provocarile la care aceasta Strategie incearca sa raspunda includ: 
 Reglementarea mediului de afaceri 
 Increderea (lipsa de colaborare) intre actorii de pe piata (firme, institutii, autoritati) 
 Antreprenoriatul (demografia, structura, rezilienta mediului de afaceri) 
 Resursele umane si educatia (masa critica si calitatea fortei de munca) 
 Inovarea (cererea si oferta de produse ale cercetarii, masa critica de cercetatori si firme inovative) 
 Creativitatea (cultura antreprenoriala, comunitatea de inovare) 
 Eficienta (utilizarea resurselor) 
 Excelenta (sectoare prioritare si competitivitate internationala). 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 2 septembrie un 
proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.G. nr. 
332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin 
crearea de locuri de munca. 

Schema de ajutor de stat prevazuta de H.G. nr. 332/2014 
a fost modificata 

Conform notei de fundamentare, modificarea schemei de ajutor de stat se refera la: 
 actualizarea bazei legale, prin inlocuirea Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu Regulamentul (UE) 
nr. 651/2014; 
 introducerea unor noi domenii de activitate exceptate (sectorul transporturilor si al 
infrastructurii conexe, sectorul producerii si distributiei de energie si al infrastructurii pentru 
aceasta); 
 mentionarea prevederii legale privind formula de calcul a ajutorului de stat pentru proiecte mari 
de investitii; 
 introducerea unor definitii noi (firma in dificultate, comercializarea produselor agricole, 
productie agricola primara, produse agricole). 

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

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Interceptare a comunicarilor si convorbirilor 

Ghid util celor implicati in procesul de infaptuire a justitiei  
si care folosesc in procesul penal inregistrarile audio sau video  

cu titlu de mijloace de proba 

Utilizarea supravegherii tehnice ca procedeu 
probatoriu in procesul penal reprezinta un subiect 
de actualitate in conditiile in care, in ultimii ani, 
tehnologiile informatiei si comunicatiei au marit 
considerabil capacitatea de colectare, procesare si 
diseminare a informatiei. 
 

Lucrarea prezinta o analiza aprofundata a 
normelor procesual penale privind efectuarea 
supravegherii tehnice si utilizarea datelor rezultate 
din aceste activitati, in baza reglementarilor din 
noul Cod de procedura penala, dar si a cadrului 
european si international in materie. 

Va dorim lectura placuta 

Autor: Sandra Gradinaru 
Supravegherea tehnica in Noul Cod de 
procedura penala 

 
Editura C.H. Beck, 2014 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Lucrezi mai usor cu tabelele mari 

De multe ori, accesarea unor informatii din tabele poate fi anevoioasa, mai ales daca acestea 
contin coloane si randuri foarte multe. Acum, in Legalis®, am introdus o noua functionalitate 
care te ajuta sa castigi timp! 

Noua functie de vizualizare a tabelelor mari 
 

Ori  de  cate  ori,  intr‐un  document  Legalis®,  este  afisat  un  tabel  a  carei  informatie  nu  se 
incadreaza integral in panoul din mijloc, aplicatia va afisa o iconita dedicata.  

La  click  pe  iconita,  tabelul  se  va  deschide  intr‐o  fereastra  separata,  afisand  informatiile 
complete.  Fereastra  permite  si  navigarea  in  sus  si  in  jos  in  pagina  (scroll).  Inchiderea 
ferestrei se face din coltul din dreapta sus (butonul “x”). 

Functiile de tiparire / salvare a tabelului pe desktop sau de salvare a unui semn de carte 
pot fi accesate, ca si pana acum, in bara de navigare a panoului din mijloc. 
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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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