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Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 
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In Monitorul Oficial nr. 674 din 15 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1401/2014 al MADR modificarea si completarea Ordinului 

nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor 

specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de 

plati directe si ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal si pentru 

acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone 

defavorizate. 

Principalele prevederi 

� Documentele care fac dovada utilizarii legale a terenului agricol pentru care s-a depus 

cererea de plata, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile 

si completarile ulterioare, sunt, dupa caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare 

ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de 

concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere, contractul 

de comodat sau adeverinta eliberata de primarie conform inscrisurilor din registrul 

agricol, in cazul in care documentele prevazute anterior nu pot fi puse la dispozitia 

Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. 

� In situatia in care APIA primeste sesizari privind utilizarea nelegala a terenului pentru 

care s-a depus cererea de plata, se aplica prevederile O.U.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. 

Criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe  

in sectorul vegetal 

In Monitorul Oficial nr. 675 din 16 septembrie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 

stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea 

regionala prin crearea de locuri de munca. 

Principalele prevederi 

� Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii in cadrul schemei se face cu 

respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 

651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat, publicat in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit in continuare 

Regulament, si este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia Europeana. 

� Numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat 

in baza schemei este de 1.700. 

� Prima plata a ajutorului de stat este conditionata de crearea a minimum 10 noi locuri de 

munca pentru aceeasi locatie a realizarii investitiei, dintre acestea minimum 3 locuri de 

munca pentru lucratori defavorizati. 

Sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin 

crearea de locuri de munca 
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In Monitorul Oficial nr. 688 din 19 setembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 799/2014 privind implementarea Programului operational 

Ajutorarea persoanelor defavorizate. 

Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare creeaza cadrul juridic si organizatoric pentru aplicarea dispozitiilor 

Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 

martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane, si ale Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul 

european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri 

maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european 

pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al 

Consiliului. 

Implementarea Programului operational  

Ajutorarea persoanelor defavorizate 

In Monitorul Oficial nr. 688 din 19 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 965/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea modelului de contract de finantare pentru Programul 

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”. 

Principalele prevederi 

� Obiectul contractului il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre 

AMPOSDRU sau de catre AMPOSDRU prin OI POSDRU delegat, pentru implementarea 

proiectului din anexa 1 — Cererea de finantare, denumit in continuare proiect. 

� Beneficiarului — beneficiar unic sau parteneriat compus din doua sau mai multe entitati 

cu personalitate juridica, inregistrate in Romania si/sau in statele membre ale Uniunii 

Europene — i se va acorda finantarea nerambursabila in termenii si conditiile stabilite in 

prezentul contract si anexele acestuia, pe care Beneficiarul declara ca le cunoaste si le 

accepta, precum si in conformitate cu instructiunile si deciziile AMPOSDRU. 

� Cererea de finantare depusa de Beneficiar, aprobata ca urmare a procesului de evaluare 

si selectie, devine anexa 1 la contract, facand parte integranta din acesta. 

� Beneficiarul are responsabilitatea pentru implementarea proiectului. Parteneriatul 

constituit pentru implementarea proiectului si consemnat prin acordul de parteneriat 

anexa la contract si parte integranta din prezentul contract va raspunde in mod solidar sau 

individual pentru implementarea proiectului, pentru actiunile sau inactiunile Beneficiarului 

sau fiecaruia dintre parteneri ori a prestatorilor serviciilor externalizate pentru 

managementul sau implementarea proiectului. 

Ministerul Fondurilor Europene a aprobat modelul de contract de 

finantare pentru POSDRU 2007-2013 
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In Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal. 

 

Principalele prevederi 

� Cotele contributiilor sociale obligatorii sunt: 

• 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia 

individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator; 

• 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia 

individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator; 

• 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din 

care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de 

angajator 

Cotele contributiilor sociale obligatorii au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 581/2014 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 

documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat. 

Principalele prevederi 

� Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se constituie din contributii ale 

persoanelor fizice si juridice, subventii de la bugetul de stat, precum si din donatii, 

sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS si al caselor 

de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Casei 

Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii 

Judecatoresti, denumite in continuare case de asigurari, precum si din alte venituri, 

inclusiv sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, in conditiile legii. 

� Colectarea contributiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, 

precum si a contributiilor datorate de persoanele fizice obligate sa se asigure in conditiile 

legii se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ANAF, si organele fiscale 

subordonate acesteia, in contul unic deschis pe seama CNAS, cu respectarea dispozitiilor 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in conditiile legii. 

� Competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele 

fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, revine ANAF, 

potrivit Codului fiscal. Prin administrarea contributiilor se intelege ansamblul activitatilor 

desfasurate de organele fiscale in legatura cu: inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, 

verificarea si colectarea contributiilor, precum si solutionarea contestatiilor impotriva 

actelor administrative fiscale, in conditiile legii. 

Stabilirea documentelor justificative privind  

dobandirea calitatii de asigurat 
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In Monitorul Oficial nr. 682 din 18 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1234/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014. 

Principalele prevederi 

Cazul in care amenda se achita inainte de data inceperii executarii silite 

� Din momentul comunicarii/inmanarii procesului-verbal de contraventie pana la data 

comunicarii somatiei de plata contravenientului, amenda incasata se face venit la 

bugetul local ta care s-a efectuat plata de catre contravenient, indiferent de faptul ca 

suma datorata a fost achitata in termenul de 48 de ore/doua zile lucratoare, dupa caz, 

sau dupa acest termen ori de faptul ca in aceasta perioada amenda a fost platita integral 

sau partial. 

� In situatia in care, desi persoana fizica sau juridica a achitat amenda contraventionala la 

bugetul local al unei unitati administrativ-teritoriale, alta decat cea de domiciliu, iar 

organul din care face parte agentul constatator a comunicat, din oficiu, procesul-verbal 

de constatare a contraventiei organelor de specialitate ale unitatilor administrativ-

teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau, dupa 

caz, isi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica, contravaloarea amenzii 

incasate constituie venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde s-a 

efectuat plata acesteia. 

� In acest caz, organul fiscal de domiciliu inceteaza executarea silita si intocmeste 

borderoul de debite-scaderi, prin care se da la scadere debitul inregistrat. 

Cazul in care amenda se achita dupa data inceperii executarii silite 

� In situatia in care amenda nu a fost achitata sau nu a fost achitata integral inainte de 

inceperea executarii silite prin comunicarea somatiei, suma platita de contravenient 

dupa aceasta data cu titlu de amenda sau incasata de organul fiscal in procedura de 

executare silita se face venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in care 

domiciliaza contravenientul. 

Amenzile incasate se fac venit la bugetul local la care s-a efectuat plata 

In Monitorul Oficial nr. 681 din 18 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1239/2014 al MFP privind restituirea unor impozite, taxe 

vamale si a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, 

personalului sau, contractorilor si personalului contractorilor. 

Principalele prevederi 

� Restituirea impozitelor, taxelor vamale si a altor taxe platite de Guvernul Statelor 

Unite ale Americii, personalul sau, contractori si personalul contractorilor, in 

conformitate cu prevederile art. X pct. 4 si art. XIpct. 3 din Acordul dintre Guvernul 

Romaniei si Guvernul SUA privind cooperarea in domeniul contracararii proliferarii 

armelor de distrugere in masa si promovarea relatiilor militare si de aparare, semnat la 

Washington la 30 martie 1998 se efectueaza de catre ANAF. 

Restituirea unor impozite, taxe vamale si a altor taxe Guvernului SUA 
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In Monitorul Oficial nr. 674 din 15 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4420/2014 al MEN pentru modificarea art. 38 alin. (1) din 

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a 

calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu 

durata de 2 ani. 

Principalele prevederi 

� Sunt declarati «admisi» si vor primi certificatul de calificare profesionala nivel 3 

candidatii care obtin rezultatul final «admis». 

Certificarea calificarii profesionale pentru absolventii  

invatamantului profesional 

In Monitorul Oficial nr. 683 din 18 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4433/2014 al MEN privind aprobarea Metodologiei de 

organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii 

absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala. 

Principalele prevederi 

� Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare si desfasurare a examenului de 

certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala, denumit 

in continuare examen de certificare, pentru profilurile: artistic, pedagogic, teologic si 

sportiv. 

� Absolvirea invatamantului liceal, filiera vocationala, are doua componente: 

• examenul de bacalaureat, a carui promovare da dreptul la obtinerea diplomei de 

bacalaureat; 

• examenul de certificare a calificarii, a carui promovare da dreptul la obtinerea 

certificatului de calificare, nivelul 4, insotit de suplimentul descriptiv al 

certificatului, in format Europass. 

� Candidatii proveniti din invatamantul liceal, filiera vocationala, pot sustine examenul 

de certificare, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la acest examen 

sunt conditionate de achitarea unei taxe. 

� Taxa de examen se stabileste de Ministerul Educatiei Nationale. 

� Candidatii proveniti din invatamantul liceal, filiera vocationala, din unitatile de 

invatamant liceal autorizate sa functioneze provizoriu, sustin examenul pentru 

certificarea competentelor profesionale la unitatile de invatamant acreditate, stabilite de 

inspectoratele scolare judetene/inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti. Unitatile 

de invatamant acreditate la care acesti candidati sustin examenul de certificare se 

stabilesc cu cel putin 60 de zile inainte de sustinerea examenului. 

� In urma promovarii examenului de certificare, absolventului i se elibereaza certificatul 

de calificare, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare. 

� Certificatul de calificare este un act prin care se confirma pregatirea profesionala 

dobandita de absolventi pe intreaga durata a studiilor liceale. 

Desfasurarea examenului de certificare a calificarii  

absolventilor invatamantului liceal 
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In Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 788/2014 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si 

frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor 

necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei 

de fructe in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe 

proaspete in scoli in anul scolar 2014–2015. 

Principalele prevederi 

� Pentru anul scolar 2014–2015 se vor acorda gratuit mere, in limita valorii zilnice de 

0,37 lei/elev, pentru o perioada de maximum 86 de zile de scolarizare, cu respectarea 

cuantumului aferent fiecarui an bugetar. 

Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli 

 in anul scolar 2014–2015 

In Monitorul Oficial nr. 683 din 18 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 141/2014 al ministrului Afacerilor Interne privind evidenta 

permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate 

conducatorilor de autovehicule sau tramvaie. 

Principalele prevederi 

� Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de 

autovehicule sau tramvaie, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se tine de catre 

politia rutiera din cadrul Politiei Romane, prin intermediul unei aplicatii informatice. 

� Inspectoratul General al Politiei Romane este abilitat sa efectueze prelucrari de date cu 

caracter personal si este desemnat ca operator de date cu caracter personal pentru 

evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de 

autovehicule sau tramvaie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 

circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Mentiunile privind permisele de conducere retinute si sanctiunile aplicate se introduc, 

se modifica sau se sterg in/din aplicatia informatica de catre structurile de politie 

autostrazi, Brigada Rutiera sau serviciul rutier competent, denumite in continuare politia 

rutiera competenta. 

� Prin exceptie de la prevederile anterioare, mentiunile privind permisele de conducere 

retinute si sanctiunile aplicate de ofiterii si agentii de politie rutiera din cadrul Directiei 

Rutiere, precum si cele aplicate prin recunoasterea unor sanctiuni dispuse impotriva 

titularilor permiselor de conducere eliberate de autoritatea romana competenta, pentru 

abateri de la regimul rutier savarsite in afara Romaniei, se introduc, se modifica sau se 

sterg in/din aplicatia informatica de catre Directia Rutiera. 

Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate 

conducatorilor de autovehicule 
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In din 17 septembrie 2014 a fost publicata Hotararea nr. 2/2014 a 

Biroului Electoral Central pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 

anul 2014 privind interpretarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea 

nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Prin sintagma „persoane retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva 

sau persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut 

drepturile electorale” prevazuta de art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru 

alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se intelege si persoanele in privinta carora s-a dispus masura preventiva a arestului la 

domiciliu. 

Persoanele arestate la domiciliu isi pot exercita dreptul de vot pentru 

alegerea Presedintelui Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 674 din 15 septembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 528/2014 a Consiliului National al Audiovizualului privind 

regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru 

alegerea Presedintelui Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune publice si private incepe in 

ziua de 3 octombrie 2014, ora 0,00, si se incheie in ziua de 1 noiembrie 2014, ora 7,00. 

� Campania electorala prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se 

desfasoara in conditiile stabilite de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui 

Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea 

prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 

ale Codului de reglementare a continutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului 

National al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si ale prezentei decizii. 

� Pentru candidatii la alegerea Presedintelui Romaniei, accesul la serviciile publice si 

private de radio si televiziune este egal si gratuit. 

� Adiodifuzorii sunt obligati sa asigure, in cadrul emisiunilor prevazute in prezenta decizie, 

reflectarea desfasurarii campaniei electorale, cu respectarea urmatoarelor principii: 

• echitate — toti candidatii trebuie sa aiba posibilitatea de a se face cunoscuti 

electoratului; 

• echilibru in prezentarea activitatilor de campanie ale candidatilor; 

• impartialitate — tratarea tuturor candidatilor in mod obiectiv si echidistant. 

CNA a aprobat regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei 

electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei 
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In Monitorul Oficial nr. 681 din 18 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 85/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si functionarea comisiilor pentru solutionarea 

disputelor/divergentelor privind accesul la retelele/sistemele din 

domeniul energiei. 

Principalele prevederi 

� Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei solutioneaza disputele 

privind accesul la retelele din sectorul energiei electrice si divergentele privind accesul la 

sistemele din sectorul gazelor naturale. 

� Prezentul regulament se aplica operatorilor licentiati din domeniul energiei, asa cum 

sunt acestia prevazuti in cuprinsul Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 

123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii 

disputelor/divergentelor privind accesul la retelele/sistemele din domeniul energiei. 

� Solutionarea disputelor/divergentelor privind accesul la retelele/sistemele din 

domeniul energiei, care fac obiectul prezentului regulament, presupune parcurgerea 

urmatoarelor etape: 

• solutionarea la nivelul operatorilor licentiati din domeniul energiei; 

• solutionarea la nivelul Autoritatii competente. 

Functionarea comisiilor pentru solutionarea disputelor privind accesul 

la sistemele din domeniul energiei 

In Monitorul Oficial nr. 679 din 17 septembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 2/2014 a Colegiului Psihologilor din Romania privind 

aprobarea Standardelor de calitate in serviciile psihologice – Partea 

generala, Cartea I. 

Principalele prevederi 

� Competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, denumiti in 

continuare psihologi, se stabilesc de catre Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in 

continuare Colegiu, fiind obligatorii in recunoasterea si certificarea atributiilor 

psihologilor din Romania. 

� Competentele profesionale specifice psihologilor sunt impartite dupa cum urmeaza: 

• competente profesionale generale; 

• competente profesionale de specialitate. 

� Competentele profesionale generale reprezinta competentele comune ale psihologilor 

atestati, care rezulta din interpretarea drepturilor si obligatiilor profesionale, 

reglementate potrivit cadrului normativ de organizare a exercitarii profesiei, in conditiile 

legii, de a exercita anumite atributii cu caracter general in profesia de psiholog. 

Colegiul Psihologilor din Romania a aprobat Standardele de calitate 

 in serviciile psihologice 
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In Monitorul Oficial nr. 686 din 19 septembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 5 din 23 iunie 2014 a ICCJ - completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept cu privire la modul de interpretare si aplicare a 

dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 

Principalele prevederi 

� ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat in examinare sesizarea 

formulata de Curtea de Apel Suceava – Sectia I civila privind pronuntarea unei hotarari 

prealabile cu privire la modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 34 alin. (1) 

din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice, in corelare cu cele ale art. 34 alin. (7) din acelasi act normativ, respectiv daca 

acestea se aplica si in ceea ce priveste drepturile salariate ale personalului angajat in 

baza contractelor de finantare in derulare, incheiate anterior intrarii in vigoare a legii. 

Motivele retinute de titularul sesizarii care sustin admisibilitatea procedurii de sesizare a 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie in temeiul art. 519 din Codul de procedura civila 

� In actul de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Incheierea pronuntata in data de 

27 martie 2014, Curtea de Apel Suceava – Sectia I civila a apreciat ca sunt indeplinite 

conditiile prevazute de art. 519 din Codul de procedura civila, in sensul ca de lamurirea 

modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 34 alin. (1), corelat cu alin. (7) al 

aceluiasi articol, din Legea-cadru nr. 284/2010 depinde solutionarea pe fond a cauzei, 

intrucat din cuprinsul textului de lege anterior mentionat nu rezulta cu claritate daca 

acesta se aplica si in ceea ce priveste drepturile salariale ale personalului angajat in baza 

contractelor de finantare in derulare, incheiate anterior intrarii in vigoare a legii in 

discutie; problema de drept enuntata este noua, deoarece, prin consultarea 

jurisprudentei, s-a constatat ca asupra acesteia Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a 

statuat printr-o alta hotarare; problema de drept nu face obiectul unui recurs in interesul 

legii in curs de solutionare. 

Raportul asupra chestiunii de drept 

� Prin raportul intocmit in cauza, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, s-

a apreciat ca sunt indeplinite cumulativ conditiile pentru declansarea mecanismului 

privind pronuntarea unei hotarari prealabile, iar punctul de vedere al judecatorilor-

raportori referitor la rezolvarea de principiu a chestiunii de drept supuse analizei de fata 

a fost in sensul ca dispozitiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 se aplica si drepturilor 

salariale ale personalului angajat in baza contractelor de finantare incheiate inainte de 

intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, in ceea ce priveste salarizarea pentru 

munca prestata in perioada ulterioara intrarii in vigoare a dispozitiilor legii. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Suceava – Sectia I civila, in 

Dosarul nr. 2.493/40/2013 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si a stabilit ca: 

� Dispozitiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a 

personalului platit din fonduri publice nu se aplica drepturilor salariale ale personalului 

angajat in baza contractelor de finantare incheiate inainte de intrarea in vigoare a 

Legii-cadru nr. 284/2010. 

ICCJ a admis sesizarea privind interpretarea dispozitiilor Legii de 

salarizare unitara a personalului platit din fonduri publice 
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In Monitorul Oficial nr. 680 din 17 septembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a treia a CEDO din 5 noiembrie 2013 in Cauza Braniste 

impotriva Romaniei, ramasa definitiva la data de 24 martie 2014. 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 19.099/04 indreptata impotriva Romaniei, prin care 

un resortisant al acestui stat, domnul Ion Braniste (reclamantul), a sesizat Curtea la 23 

aprilie 2004 in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

libertatilor fundamentale. 

� Reclamantul se plange de o atingere adusa dreptului la respectarea bunurilor sale 

enuntat la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, din cauza ocuparii de catre doua 

societati cooperative a unui teren al carui coproprietar este reclamantul. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 

� Reclamantul pretinde ca imposibilitatea de a beneficia de terenul al carut coproprietar 

este aduce atingere dreptului sau la proprietate. In aceasta privinta invoca art. 1 din 

Protocolul nr. 1 la Conventie. 

� In speta, Curtea observa ca, in data de 2 octombrie 2003, reclamantul a fost recunoscut 

coproprietar al terenului ocupat de imobile apartinand celor doua societati cooperative. 

Deoarece Legea nr. 109/1996 le conferea acestora din urma un drept de folosinta a 

terenului cu titlu gratuit, Curtea considera ca introducerea unei noi actiuni indreptate 

impotriva acestor societati vizand stabilirea regimului juridic al ocuparii terenului era 

inutila atat timp cat legea sus-mentionata era in vigoare. 

� Curtea noteaza ca Legea nr. 109/1996 a fost inlocuita de Legea nr. 1/2005. Dreptul de 

folosinta gratuita a terenurilor ocupate de constructii apartinand cooperativelor nu a 

fost mentinut decat cu conditia ca aceste terenuri sa nu fie revendicate. In consecinta, 

persoanele care, precum reclamantul, revendica terenuri ocupate de societati 

cooperative au posibilitatea de a cere acestor societati o indemnizatie pentru 

imposibilitatea de a-si folosi terenurile. Or, reclamantul nu a introdus un astfel de recurs. 

� Prin urmare, asemenea Guvernului, Curtea considera ca, dupa intrarea in vigoare a Legii 

nr. 1/2005,reclamantul a omis sa epuizeze caile de recurs interne pentru a solicita celor 

doua cooperative o indemnizatie pentru ocuparea terenului. 

� Curtea considera ca este necesar sa admita partial, pentru perioada posterioara intrarii 

in vigoare a Legii nr. 1/2005, exceptia de neepuizare a cailor de recurs interne ridicata 

de Guvern. Prin urmare, aceasta parte a capatului de cerere este declarata inadmisibila, 

conform art. 35 § 1 si 4 din Conventie. 

� Curtea concluzioneaza ca reclamantul a suportat, inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 

1/2005, o sarcina speciala si excesiva, pe care numai posibilitatea de a cere o 

despagubire ar fi putut sa o legitimeze. Prin urmare, a fost incalcat art. 1 din Protocolul 

nr. 1. 

� Astfel, in unanimitate, Curtea a declarat cererea admisibila in ceea ce priveste capatul 

de cerere intemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie in ceea ce priveste 

perioada cuprinsa intre 2 octombrie 2003 si 3 martie 2005 si inadmisibila pentru 

celelalte capete de cerere; 

� Curtea a hotarat ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie. 

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Braniste pentru incalcarea 

art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a 

contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a 

contului general al datoriei publice aferente anului 2013 

� Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor 

sociale de stat pe anul 2013 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru 

somaj pe anul 2013 

� Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2014 

� Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea 

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 

� Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2014 privind 

aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantitati de carburanti si 

acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, 

Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Român de Informatii, precum si stabilirea regimului 

taxei pe valoarea adaugata si al accizelor pentru aceste cantitati 

� Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2014 pentru 

modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri 

fiscale 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European 

� 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 România 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 

77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii 

� Proiect de Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati 

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.24 din Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal al României si a Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal 

� Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006, 

privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 11 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, cu 

modificarile si completarile ulterioare, republicata 

�Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr.266/2008 

�  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si 

acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completare a Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a 

educatiei nationale publicata in Monitorul Oficial nr. 18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, 

actualizata 

� Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2014 pentru 

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

modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii 

� Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru 

reglementarea unor masuri privind administratia publica locala 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 

� Proiect de lege pentu modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 

� 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 pentru modificarea si completarea art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

� 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. 571/2003 privind Codul Fiscal 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii public 

�  Propunere legislativa pentru modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 

�  Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilitati publice 

�  Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea 

faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice 



 

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

  

14 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art.19 si art.47 din Legea nr. 14/2003 a partidelor 

politice 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de Urgenta nr. 34/2008 privind organizarea si 

functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 

� Propunere legislativa pentru infiintarea Zonei Libere Sculeni si a Regiei Autonome 

"Administratia Zonei Libere Sculeni" 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 4 si 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativa - Legea antreprenorului social 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul 

acces la informatiile de interes public 

� Proiect de lege privind schimbarea denumirii satului Racarii de Jos, comuna Bradesti, judetul 

Dolj, in Racari 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului 

nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea lit. b) a art. 3 din Ordonanta de urgenta 

nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 

�Propunere legislativa pentru eliminarea impozitului si contributiilor aferente veniturilor din 

activitatile agricole, silvice si din piscicultura 

� Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 

privind protectia mediului 

� Propunere legislativa pentru modificarea art.88 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice 

� Propunere legislativa pentru modificarea art.87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice 

� Propunere legislativa pentru completarea art.283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Portului Traditional 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele 

forestiere de protectie 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 176 din Legea 571/2003 privind 

Codul fiscal 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 
Noi dispozitii privind exploatarea pajistilor permanente 
 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe data de 18 septembrie 

un proiect de ordonanta pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si pentru 

modificarea si completarea art. II din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea 

O.U.G. nr. 34/2013. 

Conform expunerii de motive, prin proiect se propune: 

� completeaza definitia „utilizatorului de pasuni si fanete” cu categoria crescatorilor de animale, 

persoane juridice de drept public sau de drept privat, constituite conform prevederilor Codului 

civil, avand animale proprii sau ale fermierilor membri inscrise in RNE; 

� reglementeaza ca incheierea contractelor de inchiriere/concesiune pajisti sa se faca cu 

respectarea dreptului de preferinta al asociatiilor de crescatori de animale si/sau persoane 

juridice din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, al persoanelor fizice din cadrul unitatii 

administrativ-teritoriale, al asociatiilor de crescatori de animale si/sau persoane juridice din alta 

unitate administrativ-teritoriala, precum si al persoanelor fizice crescatori de animale din alta 

unitate administrativ-teritoriala, in aceasta ordine si in conditii egale; 

� stabileste faptul ca in vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, 

persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa efectueze o cosire cel 

putin o data pe an sau incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din zilele perioadei de 

pasunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, incepand cu anul de cerere 2015; 

� reglementeaza faptul ca in cazul in care proprietarii de animale membri ai colectivitatii locale 

sunt membri ai unei asociatii si exploateaza in comun o suprafata de pasune, contractul de 

inchiriere/concesionare sa se incheie cu asociatia, in baza unui centralizator care cuprinde 

acordul si datele de identificare ale membrilor asociatiei, numarul de animale/membru si 

suprafata de pajiste cuvenita/membru din total contractata; 

� clarifica prevederile cu privire la exceptiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 

ocupate de pajisti, in sensul ca, pentru obiectivele de investitii carora nu li se aplica prevederile 

O.U.G. nr. 34/2013, precum si pentru cele exceptate, nu se face recuperarea din terenuri 

neproductive a suprafetelor scoase din circuitul agricol. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Conexiunile din Legalis – Cum si de ce? 

Practica ne invata ca textul unei legi nu este suficient pentru a rezolva o problema juridica. 

Este nevoie de jurisprudenta, comentarii ale specialistilor, doctrina si, mai nou, chiar de 

legislatie si jurisprudenta comunitara. In tutorialul de astazi va vom arata ce documente 

gasiti in panoul de Conexiuni al unui act. 

Conexiunile actului – Norme de aplicare, versiuni, Citat de 

Oricare ar fi actele care citeaza actul normativ afisat in panoul central, le veti regasi in 

panoul de Conexiuni. Iata cum functioneaza! 

Reguli de afisare 

• Intotdeauna normele de aplicare ale unui act se regasesc primele in lista conexiunilor 

• Versiunile indica numarul de modificari survenite asupra unui act normativ, inclusiv 

republicarile (nota: vezi particula rep. in linkul versiunii) 

• Citat de: documentele din Legalis sunt intotdeauna interconectate – o lege poate fi 

citata de o alta lege / hotarare etc., de unul sau mai multe volume de doctrina, de 

decizii si hotarari ale instantelor romane, ori ale Curtii Europene a Drepturilor 

Omului, de revistele in format integral ori de extrase bibliografice. 

• Legalis®  contine si numeroase tipuri de continut original, inclusiv Știri, MO Adnotat 

(comentarii ale specialistilor pe marginea noilor acte din Monitorul Oficial), 

Editoriale, Breviare legislative ori Aparitii editoriale recomandate. 

Ce se intampla cu actele pe care le citeaza documentul pe care il consultati? 

Cu siguranta, actul pe care il vizualizati citeaza la randul lui alte acte. Aceste acte pot fi 

accesate prin intermediul linkurilor create automat in actul consultat! 
 

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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