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In Monitorul Oficial nr. 670 din 12 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1993/2014 al ministrului Justitiei privind organizarea si 
desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate. 

Principalele prevederi 

� Ordinul reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatilor de prevenire a 

coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate. 

� Prevenirea coruptiei constituie ansamblul masurilor adoptate in scopul reducerii 
incidentei faptelor de coruptie savarsite de personalul sistemului administratiei 
penitenciare, al adoptarii unui comportament integru si al cresterii increderii angajatilor 
si cetatenilor in institutie. 

� Prevenirea coruptiei la nivelul sistemului administratiei penitenciare se realizeaza prin: 

• activitati de informare si instruire anticoruptie; 

• managementul riscurilor de coruptie. 

� Activitatile de informare si de instruire anticoruptie se realizeaza de catre personalul 
specializat din cadrul Directiei prevenirea criminalitatii si terorismului din Administratia 
Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, cu sprijinul altor institutii cu 
atributii in domeniu, denumite in continuare institutii partenere. 

Organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei  

in cadrul ANP 

In Monitorul Oficial nr. 672 din 12 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 2781/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea utilizarii 
semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru 
marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri 
vamale din Romania. 

Principalele prevederi 

� Se aproba utilizarea semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale 
pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din 
Romania. 

� Regimul juridic al semnaturii electronice extinse utilizate la derularea formalitatilor 
vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri 
vamale din Romania este cel prevazut de Legea nr. 455/2001 privind semnatura 
electronica, republicata. 

� Utilizarea semnaturii electronice extinse se implementeaza in faza-pilot pentru 
declaratiile sumare de intrare depuse in aplicatia ICS-RO pentru marfurile ce urmeaza a fi 
introduse in Uniunea Europeana pe baza unei declaratii sumare de intrare 

� Transmiterea de catre declarant/reprezentant a declaratiei sumare de intrare, a cererii 
de rectificare sau a cererii de rectificare, prin intermediul aplicatiei ICS-RO, la biroul 
vamal se realizeaza cu semnatura electronica extinsa. 

Utilizarea semnaturii electronice extinse 

la derularea formalitatilor vamale 
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In Monitorul Oficial nr. 672 din 12 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 2782/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea Normelor 
privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal 
(SIIV). 

Principalele prevederi 

� Prin prezentele norme se stabilesc regulile, procedurile si conditiile necesare pentru 
obtinerea accesului la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale (RCDPS), 
Sistemul de control al importului (ICS-RO) si Sistemul de control al exportului (ECS-RO), 
sisteme componente ale Sistemului informatic integrat vamal (SIIV). 

� RCDPS este un sistem informatic care permite procesarea declaratiilor vamale de 
import prin procedee informatice. 

� ICS-RO este un sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care 
asigura gestiunea datelor din declaratiile sumare de intrare si contribuie la sporirea 
sigurantei si securitatii lantului logistic international privind circulatia marfurilor care 
intra pe teritoriul vamal al Comunitatii. 

� ECS-RO este un sistem informatic care asigura managementul urmaririi marfurilor 

exportate pana la iesirea din Comunitate. 
� Accesul la componentele SIIV se realizeaza pe baza autorizatiei eliberate de Directia 

tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul ANAF. 

Accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal 

In Monitorul Oficial nr. 673 din 12 septembrie 2014 a fost publica 
Ordinul nr. 2783/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea Normelor 
privind accesul la aplicatia de tranzit NCTS-RO. 

Principalele prevederi 

� Noul sistem computerizat de tranzit utilizat in toate statele membre ale Uniunii Europene, 
precum si de partile contractante ale Conventiei privind regimul de tranzit comun permite 
depunerea declaratiilor de tranzit si a datelor din carnetul TIR cu/fara elemente de 
siguranta si securitate prin mijloace electronice, urmarirea si gestionarea tuturor 
operatiunilor de tranzit comunitar/comun si a operatiunilor TIR. 

� Accesul la aplicatia NCTS-RO – componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun 
pentru introducerea datelor din declaratia de tranzit, respectiv incheierea operatiunilor, 
cu/fara elemente de siguranta si securitate prin mijloace electronice, in procedura 
normala si/sau simplificata, se poate face de catre persoanele avand calitatea de: 

• principali obligati/expeditori agreati, titulari ai regimului de tranzit, care declara 
marfurile in nume propriu; 

• comisionari in vama ca reprezentanti ai unor principali obligati; 

• destinatari agreati sau reprezentanti ai acestora; 

• orice persoana, conform Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 
octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, daca prezinta 

autoritatilor vamale dovada dreptului de reprezentare a titularului regimului de 

tranzit. 

Accesul la aplicatia de tranzit NCTS-RO 
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In Monitorul Oficial nr. 671 din 12 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1550/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 
privind modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a 
innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului 
si schimbarilor climatice nr. 364/2014. 
 

Principalele prevederi 

� Beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana juridica, de drept public ori de 
drept privat, proprietarul operator economic fara personalitate juridica sau proprietarul 
organizatie profesionala care este organizata si isi desfasoara activitatea in una dintre 
formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional in Romania, care 

indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

• a obtinut din partea Autoritatii aprobarea dosarului de acceptare; 

• s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehiculul 
nou, obtinand nota de inscriere; 

• a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si a obtinut certificatul de 
distrugere; 

• a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si a obtinut certificatul de 
radiere; 

• a prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta 
circulatiei a autovehiculului uzat; 

• a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota 
de inscriere. 

� Proprietarul persoana juridica, operator economic fara personalitate juridica sau 
proprietarul organizatie profesionala care este organizata si isi desfasoara activitatea in 
una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unitatilor 

numai dupa includerea sa in lista proprietarilor acceptati, publicata pe pagina de 
internet a Autoritatii. 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

national a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 673 din 12 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1393/1071/360/2014 al MADR, al MS si al ANPC pentru 
modificarea Ordinului nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea 
produselor traditionale. 

Principalele prevederi 

� Atestatele eliberate anterior raman valabile pana la data de 30 noiembrie 2014. 
Eliberarea noului tip de atestat se face la solicitarea operatorului economic, dupa 
verificarea vechiului caiet de sarcini si a spatiului destinat productiei, cu respectarea 
normelor impuse prin prezentul ordin. 

Ordinul privind atestarea produselor traditionale a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 659 din 8 septembrie 2014 a fost publicata 
expunerea de motive la proiectul de lege privind revizuirea Constitutiei 

Romaniei - initiativa legislativa cetateneasca din 25 august 2014. 

Principalele prevederi 

� Conform expunerii de motive, proiectul de revizuire vizeaza urmatoarele aspecte: 

• romanii, stapani pe capitalul si teritoriul national si pe resursele naturale ale tarii; 

• improprietarirea cetatenilor cu capital productiv; 

• statul este administrator al proprietatii publice; 

• statul nu este nici comerciant, nici negustor; 

• resursele naturale, exploatate prin regii ale statului roman; 

• Fondul National de Pensii Publice. Dreptate pentru pensionari; 

• mai multe fonduri nationale destinate reconstructiei tarii; 

• sistem financiar subordonat intereselor cetatenilor; 

• credite numai in lei, pentru investitii productive; 

• tezaurul de aur al poporului sa fie pastrat in tara; 

• statul sa functioneze cu bugete echilibrate, fara imprumuturi; 

• reala si completa separatie si independenta a puterilor in stat; 

• Romania, continuatoare a statului national si unitar constituit in 1918; 

• reintregirea Patriei, drept al poporului si obligatie a statului roman; 

• Romania este deja regionalizata, conform cerintelor UE; 

• poporul roman are dreptul sa stie cine primeste cetatenia romana; 

• partide politice fara finantare de la buget, fara criterii etnice; 

• doua zile nationale, pe 9 Mai, Ziua Independentei, si 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri. 
Imnul national: "Trei culori"; 

• crimele impotriva poporului roman, imprescriptibile; 

• informatia publica, sub controlul poporului; 

• manipularea, insulta si calomnia sa fie sanctionate, conform legii; 

• hrana sanatoasa, fara substante toxice si otravitoare; 

• maximum doua mandate, pentru toate functiile elective; 

• casatorie numai intre barbat si femeie; 

• Parlament unicameral. Maximum 300 de parlamentari; 

• expertiza profesionala, prezenta in toate structurile statului; 

• reala democratie participativa; 

� Consiliul Legislativ a avizat negativ initiativa. 

� Conform art. 74 din Constitutie, initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, 
deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. 
Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin 
un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul 
Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei 
initiative. 

Initiativa legislativa cetateneasca pentru revizuirea Constitutiei 
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In Monitorul Oficial nr. 667 din 11 septembrie 2014 a fost publicata 
D.C.C. nr. 392/2014 referitoare la admiterea exceptiei de 
neconstitutionalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) si 
ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului. 

Principalele prevederi 

� In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate prevederile art. 59 alin. (2), art. 60 

alin. (1) si ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului 

contravin prevederilor constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (4) si (5) privind principiul 
separatiei puterilor in stat si cel al obligativitatii respectarii Constitutiei, a suprematiei 
sale si a legii, art. 31 privind dreptul la informatie, art. 73 alin. (3) lit. j) privind 
reglementarea prin lege organica a statutului functionarilor publici si in art. 78 privind 
intrarea in vigoare a legii. 

� Curtea retine mai intai ca politistul este functionar public civil, cu statut special si ca 
politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice. In considerarea acestor prevederi 
legale, statutul sau juridic cunoaste elemente derogatorii de la dispozitiile generale care 
reglementeaza raporturile de munca,  

� Astfel, politistul este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia nastere, se 
executa si inceteaza in conditii speciale. De aceea, aspectele esentiale ce vizeaza cele trei 
elemente ale raporturilor de serviciu se refera in mod intrinsec la statutul politistului, 
statut care este reglementat prin lege organica. 

� Raspunderea disciplinara se refera la modul de executare a raporturilor de serviciu si, 
in conditiile angajarii acestei raspunderi, este afectata executarea raportului de serviciu, 
putandu-se ajunge chiar la incetarea acestuia. De aceea, Curtea retine ca raspunderea 
disciplinara, tinand de statutul politistului, trebuie reglementata prin lege organica, 
respectiv Statutul politistului. 

� Or, dispozitiile legale criticate nu numai ca nu reglementeaza procedura disciplinara 

prealabila, aplicarea sanctiunilor disciplinare sau activitatea consiliului de disciplina, ci 

deleaga reglementarea acestor aspecte importante ministrului de resort care este 

abilitat sa adopte ordine. Asadar, se ajunge la situatia ca un aspect esential care vizeaza 
executarea si/sau incetarea raporturilor de serviciu sa fie reglementat printr-un act 
administrativ, care, de altfel, in cazul de fata, nici macar nu a fost publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, ceea ce este de natura sa confere un caracter iluzoriu 
posibilitatilor autorului exceptiei de neconstitutionalitate de a se apara in mod eficient. 
In aceste conditii, persoana cercetata disciplinar nu cunoaste regulile dupa care se 
desfasoara procedura, avand in vedere ca actul administrativ nu este accesibil si deci nici 
opozabil. Normele privind cercetarea disciplinara trebuie sa respecte anumite cerinte de 
stabilitate si previzibilitate. Or, delegarea de atributii de a stabili aceste norme unui 

membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au 

caracter infralegal, determina o stare de incertitudine juridica, acest gen de acte avand, 
de obicei, un grad sporit de schimbari succesive in timp. 

� Ca atare, Curtea admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile 

art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) si ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul politistului sunt neconstitutionale. 

Statutul politistului a fost declarat partial neconstitutional 
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In Monitorul Oficial nr. 667 din 11 septembrie 2014 a fost publicata 
Decizia CEDO din 27 mai 2014 in cauza Tiberiu Ioan David impotriva 

Romaniei prin care instanta europeana a decis sa scoata cauza de pe 
rol. 

Principalele prevederi 

� Avand in vedere cererea introdusa de catre Tiberiu Ioan David impotriva Romaniei la 12 

martie 2007, si declaratiile formale de acceptare a unei solutionari pe cale amiabila a 

cauzei, dupa ce a deliberat in acest sens, Curtea a pronuntat urmatoarea decizie: 

In fapt si procedura 

� Invocand art. 6 § 1 din Conventie, reclamantul s-a plans de durata nerezonabila a 

procedurii penale initiate impotriva lui.  

� La 26 februarie si 31 martie 2014, Curtea a primit declaratiile de acceptare a unei 

solutionari pe cale amiabila, semnate de parti. Prin aceste declaratii, Guvernul s-a 
angajat sa ii plateasca reclamantului suma de 2.400 euro si reclamantul a renuntat la 

orice alta pretentie impotriva Romaniei in legatura cu faptele aflate la originea cererii 
sale.  

� Suma respectiva, care va acoperi orice prejudiciu material si moral, precum si cheltuielile 
de judecata, va fi convertita in lei romanesti, la cursul de schimb aplicabil la data platii.  

� Aceasta va fi platita in termen de trei luni de la data notificarii deciziei Curtii.  

� In caz de neplata in termenul stabilit, Guvernul se obliga sa plateasca, de la expirarea 
termenului mentionat si pana la momentul platii efective a sumei respective, o dobanda 
simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de 
Banca Centrala Europeana, majorata cu trei puncte procentuale.  

� Aceasta plata va reprezenta solutionarea definitiva a cauzei.  

In drept 

� Curtea a luat act de solutionarea pe cale amiabila la care au ajuns partile.  

� Aceasta considera ca solutionarea deriva din respectarea drepturilor omului, astfel cum 
sunt recunoscute acestea de Conventie si de protocoalele sale si nu constata existenta 
niciunui motiv care sa justifice continuarea examinarii cererii.  

� Prin urmare, este necesar sa se dispuna scoaterea cauzei de pe rol. 

 

CEDO a scos de pe rol cauza Tiberiu Ioan David impotriva Romaniei 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 18/2014 pentru reglementarea unor masuri 
privind activitatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru 
schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative 
� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 27/2014 privind unele masuri pentru completarea 
retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 31/2014 pentru modificarea si completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei 
la O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, 
inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din parte Uniunii Europene 
� Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru 
Evaluare, Formare Profesionala si Autorizarea Interpretilor in Limbaj Mimico-gestual din Romania 
� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
� Proiect de Lege pentru subventionarea revistelor de cultura reprezentative din Romania 
� Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale pentru Egalitate Salariala 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 94/1999 privind participarea 
Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor 
ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si 
conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
87/2001 
� Propunere legislativa pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorga-
nizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului 
de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International 
� Lege cadru privind statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei 
� Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor 
proveniti din randul aparatului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor 
de pe langa acestea, din randul personalului diplomatic si consular, din randul functionarilor 
publici parlamentari, din randul deputatilor si senatorilor, din randul personalului aeronautic civil 
navigant profesionist din aviatia civila si din cadrul Curtii de Conturi 
� Propunere legislativa privind statutul artistului 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de 
stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 
ianuarie 2003 (republicata) - Codul muncii 
� Propunere legislativa privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Nationala a Costumului Popular 
Romanesc 
� Propunere legislativa privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE 
� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al 
Ucrainei privind masuri de crestere a increderii si securitatii, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa privind acordarea unui sprijin direct al statului asociatiilor de producatori 
viticoli care detin si exploateaza plantatii viticole cu soiuri nobile si pentru incurajarea valorificarii 
productiei de vin 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008, privind Codul Silvic, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
� Propunere legislativa privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic si consular 
� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 Codul Silvic 
� Propunere legislativa pentru modificarea art. 29 din Legea viei si vinului in sistemul organizarii 
comune a pietei vitivinicole 
� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia 
de stat pentru copii 
� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 407/2006 - Legea vanatorii si a 
protectiei fondului cinegetic 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 modificat de Legea 40/2011 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si pro-
movarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
� Propunere legislativa privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole 
� Propunere legislativa pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea 
incadrarii in munca a elevilor si studentilor 
� Propunere legislativa pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 
� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi precum 
si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata 
� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia 
de stat pentru copii 
� Proiect de Lege pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996 
� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea 
incadrarii in munca a elevilor si studentilor 
� Propunere legislativa pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, modificata si completata 
� Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca 
� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatati 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 5 din Legea nr. 35/2007 
privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant 
� Propunere legislativa pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 167/2010 privind aprobarea 
O.U.G. nr. 15/2010 
� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 
� Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sarbatoare legala 
� Proiect de Lege privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Nationala a Ambulantei din Romania 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 
� Proiect de lege pentu modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001  
� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 
� Propunere legislativa privind modificarea O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea si completa-
rea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale 
� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 
� Propunere legislativa pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata 
�  Proiect de lege pentru modificarea O.U.G. 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 completarea alin. (1) si (2) ale art. 135 din Legea nr. 411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat 
� Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii 
� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 
� Propunere legislativa pentru modificarea art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 198/2008 privind 
serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice 
si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate 
�  Propunere legislativa pentru modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea 
impotriva incendiilor 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
� Propunere legislativa pentru completarea art. 4 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat 
pentru copii 
� 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 pentru modificarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 
� Propunere legislativa pentru modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal 
� Propunere legislativa pentru modificarea art. 21 din O.G. nr. 20/1994 privind masurile pentru 
reducerea riscului seismic al constructiilor existente 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 
� Propunere legislativa pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind 
bunurile proprietate publica 
� 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 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice  
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 31 din 16 
noiembrie 1990 privind societatile comerciale 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea privind venitul minim 
garantat nr. 416/2001  
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele 
de stare civila 
� Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri fiscale pentru stimularea consumului si 
relansarea activitatilor economice 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
MFP a elaborat o schema de ajutor de stat pentru 

stimularea investitiilor majore 
 
Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 10 septembrie un 
proiect de hotarare a Guvernului pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major 
in economie. 

Conform notei de fundamentare, se intentioneaza incurajarea participarii active a intreprinderilor 
la reducerea decalajelor economice dintre regiuni si redresarea economiei romanesti, prin 
stimularea realizarii de investitii in active fixe de inalta tehnologie, pentru realizarea de produse cu 
valoare adaugata mare, adresate atat pietei interne cat si competitive la export. 
 
Sustinerea investitiilor are in vedere dezvoltarea capacitatii productive a economiei nationale cat 
si cresterea contributiilor intreprinderilor finantate prin plata de taxe si impozite la bugetul general 
consolidat al statului, precum si la bugetele locale. Aceste avantaje justifica efectuarea cheltuielilor 
din bugetul de stat pe care masura de sprijin financiar le implica. 
 
Noua schema de ajutor de stat are in vedere finantarea sub forma de sume nerambursabile, in 
limita intensitatii maxime admise, a costurilor cu active corporale si necorporale aferente 
investitiei initiale. 
 

� 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. 

Bugetele MJ, ICCJ, PICCJ si CSM suplimentate 

pentru plata titlurilor executorii 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 12 septembrie un proiect de 
hotarare a Guvernului privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, 
Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al III-lea 
al anului 2014. 

Conform notei de fundamentare, prin proiect se prevede suplimentarea bugetelor: 

� Ministerului Justitiei - cu sumele de 107.647 mii lei, 928 mii lei, 613 mii lei si 315 mii lei 

� Ministerului Public - cu suma de 48.974 mii lei 

� ICCJ - cu suma de 3.624 mii lei 

� CSM - cu sumele de 916 mii lei si 226 mii lei. 
 
� 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. 
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Noi dispozitii europene privind comercializarea 

articolelor pirotehnice transpuse  

 

 
Ministerului Muncii a publicat pe data de 8 septembrie un proiect de 
hotarare a Guvernului privind stabilirea conditiilor pentru punerea la 
dispozitie pe piata a articolelor pirotehnice. 

Conform notei de fundamentare, alinierea la noul cadru european de reglementare a presupus: 

� stabilirea de obligatii clare pentru toti operatorii economici: producatori, importatori, 
distribuitori;  

� asigurarea trasabilitatii produselor pe piata;  

� stabilirea unor cerinte pentru autoritatile de notificare;  

� stabilirea unor cerinte pentru organismele notificate;  

� completarea sistemul existent cu o procedura in baza careia partile interesate sa fie 
informate cu privire la masurile preconizate in legatura cu articolele pirotehnice care 
prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea persoanelor sau cu privire la alte aspecte de 
protectie a interesului public. 

 
Noul sistem permite autoritatilor de supraveghere a pietei ca, in cooperare cu operatorii 
economici relevanti, sa actioneze din timp cu privire la astfel de articole pirotehnice. 

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

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



 

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

  

14 

 

 

 

Infractiuni contra vietii, integritatii sau sanatatii persoanei 

Viata, integritatea corporala si sanatatea persoanei reprezinta valori 

fundamentale ale acesteia care se afla in centrul protectiei penale. 

Lucrarea prezinta o analiza completa a infractiunilor 
contra vietii, integritatii corporale si sanatatii persoa-
nei incercand sa surprinda modificarile aduse in aceas-
ta materie si prezentand delicatele probleme doctri-
nare si de jurisprudenta care raman de actualitate. 
 
Odata cu intrarea in vigoare a noului Cod penal, in 
materia infractiunilor contra vietii, integritatii sau 
sanatatii persoanei au aparut numeroase modificari, 
elemente de noutate, noi incriminari care au 
necesitat o analiza amanuntita. Dreptul la viata, 
integritate corporala si sanatate al omului a fost din 
toate timpurile, este si va fi intotdeauna nu numai 
preocuparea, ci si obligatia fundamentala a oricarei 
societati organizate. In sistemul de drept roman acest 
drept absolut, inalienabil, opozabil erga omnes, a 

primit consacrarea si garantarea constitutionala. 
 

Va dorim lectura placuta 

 

Autori: Horia Diaconescu, Ruxandra Raducanu 

Infractiuni contra vietii, integritatii sau sanatatii persoanei 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Cum se lucreaza cu legile republicate 

Tot mai multe legi sunt republicate, ceea ce inseamna ca toate modificarile aduse unui act 

normativ pana la data republicarii vor fi introduse in textul republicat. In tutorialul de astazi 

va vom arata cum se identifica legile republicate si va vom explica in ce fel afiseaza Legalis® 

versiunile acestor legi. 

Versiunile unui act republicat 

Atunci cand accesati un act in Legalis® lista modificarilor este afisata sub forma unui tabel 

chiar sub titlul actului. Dar daca acest tabel lipseste? Si ce se intampla cu versiunile 

anterioare ale actului? 

Reguli de afisare 

• Un act republicat va avea intotdeauna particula rep. in linkul versiunii curente din 

sectiunea Versiuni, vizibila in panoul de Conexiuni 

• Un act republicat va avea intotdeauna o nota editoriala in titlu (vezi exemplul din 

imaginea de mai sus) 

• Republicarea unei legi creeaza o noua versiune a legii. Pentru a accesa versiunea 

anterioara, folositi Versiunile actului.  

• Daca un articol are mai multe versiuni, fara ca textul sa fi suferit modificari, cel mai 

probabil, acest articol face parte dintr-un act republicat de mai multe ori. Pentru a 

verifica data republicarii, verificati versiunea curenta la nivel de act (data este afisata 

in titlul actului, in coloana din stanga, alaturi de cuprins) 
 

Daca acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntati, contactati 

Suportul Legalis® la numarul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.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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