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In Monitorul Oficial nr. 693 din 23 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 2869/2014 al MFP si al ANAF privind modificarea si 
completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 127/2014 pentru aprobarea 
Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii 
solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Principalele prevederi 

� In situatia in care s-a dispus atragerea raspunderii unei persoane juridice, cu debitorul 

aflat in insolventa, iar organul fiscal a incasat sumele pentru care s-a atras raspunderea, 
cu sumele astfel realizate se sting creantele fiscale ale debitorului insolvent, dispozitiile 
art. 115 alin. (3) din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator. 

� In situatia in care s-a atras raspunderea solidara inaintea radierii debitorului principal, 
codebitorii raman obligati la plata creantelor fiscale inscrise in Decizia de angajare a 
raspunderii solidare si, in cazul nestingerii acestor obligatii in termenul legal, asupra 
acestora se vor lua si/sau continua masurile de executare silita.  

� In acest caz, sumele recuperate de la persoanele raspunzatoare solidar se fac venit la 

bugetul corespunzator tipului de impozit, taxa, contributie datorata de catre debitorul 

principal. 

Aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare conform  

Codului de procedura fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 693 din 23 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 5/2014 al BNR pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice 
de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale 
institutiilor de credit din alte state membre. 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentului ordin se aplica sucursalelor din Romania ale institutiilor de 

credit din alte state membre, denumite in continuare sucursale. 

� Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu raportarile periodice 

cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, denumite in continuare 
raportari periodice, intocmite pentru data de 30 septembrie 2014. 

� Ca exceptie, prima data de referinta pentru raportare aferenta raportarilor periodice 
„3. Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire” si „4. Informatii 
privind expunerile performante si neperformante” este data de 31 decembrie 2014. 

� Sucursalele au obligatia sa intocmeasca raportari periodice in conformitate cu normele 
metodologice aprobate prin prezentul ordin. 

� Raportarile periodice se transmit Bancii Nationale a Romaniei electronic si se depun in 
forma letrica la Directia supraveghere din Banca Nationala a Romaniei, la termenele 
stabilite prin normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate 
prin prezentul ordin. 

Intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice 

 de natura financiar-contabila 
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In Monitorul Oficial nr. 699 din 24 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 6/2014 al BNR pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, 
conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, 
aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala. 

Principalele prevederi 

� Institutiile de credit au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare FINREP la nivel 
individual, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin. 

� Situatiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Bancii Nationale a Romaniei 
electronic si se depun in forma letrica la Directia supraveghere din Banca Nationala a 
Romaniei, la termenele stabilite prin normele metodologice privind intocmirea si 
utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin. 

� Situatiile financiare FINREP la nivel individual intocmite pentru sfarsitul exercitiului 
financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutara, potrivit legii. 

Intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual conforme cu 

Standardele internationale de raportare financiara 

In Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie 2014 a fost publicata 
Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de 
natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. 

Principalele prevederi 

� Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura 

salariala, pe care personalul trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre 
Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control a unor prejudicii. 

� Se exonereaza de la plata sumele nerecuperate de catre institutiile publice reprezentand 

contravaloarea tichetelor cadou acordate in anii 2008 si 2009 prin hotarari ale consiliilor 
locale, pe care personalul din invatamantul preuniversitar de stat trebuie sa le restituie 
drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de 
control a unor prejudicii. 

� Se exonereaza de la plata sumele nerecuperate de catre institutiile publice reprezentand 

plata indemnizatiilor pentru concediile medicale ale salariatilor suportate integral din 

credite primite de la bugetul de stat si nerecuperate din Fondul National Unic de Asigurari 
Sociale de Sanatate, in termenul legal de prescriptie, respectiv la finele lunii decembrie 
2013, pe care persoanele identificate de angajator ca responsabile trebuie sa le restituie 
drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de 
control a unor prejudicii. 

� Se exonereaza de la plata sumele reprezentand plata salariilor si a altor drepturi salariale 

acordate salariatilor care au fost numiti in functii publice in temeiul unor acte normative 
emise de Guvernul Romaniei si care au continuat exercitarea functiilor si dupa respingerea 
sau declararea lor ca fiind neconstitutionale, si care au fost retinute de Curtea de Conturi 
sau alte institutii cu atributii de control ca fiind prejudicii. 

Veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice 
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In Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie 2014 a fost publicata 
Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite 
din pensii. 
 

Principalele prevederi 

� Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, debitele constituite sau care urmeaza 

a fi constituite in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii la 
data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand sume incasate necuvenit cu titlu de 
pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor, nu se 

recupereaza. 

� Sumele cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie 

pentru insotitor provenite din debite si recuperate de la pensionari incepand cu data de 
1 ianuarie 2011 si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se restituie esalonat, pe 
o perioada de 5 ani calendaristici, incepand de la data de 1 ianuarie 2015, prin plati 
anuale egale. 

� Restituirea se realizeaza pe baza cererilor depuse de catre pensionari la casele 

judetene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, respectiv casele de pensii 
sectoriale. 

Scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii 

In Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie 2014 a fost publicata 
Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru 
cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea 
recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru 
cresterea copilului. 

Principalele prevederi 

� Dreptul la indemnizatii inceteaza cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza 
venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani 
in cazul copilului cu handicap. Prin exceptie, plata indemnizatiei pentru cresterea 

copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai 
multe dintre urmatoarele situatii: 

• primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a 
contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru 
cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei 
activitati in perioada de concediu; 

• primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de 
nivelul acestora; 

• realizeaza venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati 
in perioada de concediu, de maximum 6 ISR intr-un an calendaristic. 

Recuperarea debitelor inregistrate cu titlu de  

indemnizatie pentru cresterea copilului 
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In Monitorul Oficial nr. 69 din 24 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 455/2014 al Departamentului pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea 
Exporturilor din cadrul Guvernului Romaniei privind modificarea si 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de 
utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin 
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 11 ianuarie 2015, in cazul utilizatorilor romani care isi schimba 

numarul de inmatriculare al vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea in conditiile 
in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. 
Autoritatea de inmatriculare va asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al Companiei 
Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. la baza de date cu 
modificarile privind schimbarea numarului de inmatriculare. 

� Pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept 
legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, utilizatorii acestora sunt 
obligati sa comunice CNADNR – S.A., sub declaratie pe propria raspundere, lista 

numerelor de inmatriculare ale vehiculelor aflate in proprietate ori care, dupa caz, pot 
fi folosite in baza unui drept legal, insotita de copii ale certificatelor de inmatriculare sau 
ale cartilor de identitate ale vehiculelor. 

Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de 

drumuri nationale au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 695 din 23 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1310/2014 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea 
Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LCITA „Licentierea 
controlorilor de informare trafic aerian“, editia 1.0/2014. 

Principalele prevederi 

� Activitatea aeronautica civila pe teritoriul si in spatiul aerian national este 
reglementata si se desfasoara in conformitate cu prevederile Conventiei privind aviatia 
civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, denumita in continuare 
Conventia de la Chicago, ale altor conventii si acorduri internationale la care Romania 
este parte, ale legislatiei europene, Codului aerian civil aprobat prinOrdonanta 
Guvernului nr. 29/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit 
in continuare Codul aerian civil, si ale actelor normative interne din domeniu. 

� Reglementarile aeronautice civile si civil-militare romane sunt elaborate, emise sau 
adoptate in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago, cu standardele si 
practicile recomandate in anexele la aceasta, cu prevederile conventiilor si acordurilor 
internationale la care Romania este parte, ale legislatiei europene si nationale in vigoare. 

Ministerul Transporturilor a aprobat Reglementarile privind licentierea 

controlorilor de informare trafic aerian 
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In Monitorul Oficial nr. 690 din 22 septembrie 2014 a fost publicata 
Instructiunea nr. 140/2014 a ministrului Afacerilor Interne privind 
modalitatile tehnice de intocmire si transmitere a documentelor si 
datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. 

Principalele prevederi 

� Pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, a pensiei anticipate si a pensiei 
anticipate partial, cererea de inscriere la pensie prevazuta in anexa nr. 6 la Normele de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011. denumite in continuare norme de 
aplicare, va fi insotita de documentele prevazute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de 
aplicare. 

� Copiile documentelor se certifica pentru conformitate cu originalul de catre structura 

de resurse umane care constituie dosarul de pensie, atunci cand acesta este inaintat 
conform art. 74 din normele de aplicare, iar documentele depuse direct de solicitant la 
Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne se certifica pentru 
conformitate cu originalul de catre lucratorul caruia i-au fost prezentate originalele. 

Intocmirea si transmiterea documentelor si datelor necesare stabilirii 

drepturilor de pensie pentru personalul MAI 

In Monitorul Oficial nr. 692 din 22 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 83/2014 al ANRE privind aprobarea Regulamentului pentru 
autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in sectorul 
gazelor naturale. 

Principalele prevederi 

� Regulamentul este elaborat in conformitate cu dispozitiileart. 10 alin. (1) lit. e) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea 

Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 160/2012, si cu prevederile art. 121 alin. (3) din Legea energiei 
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Activitatile de proiectare, executie si exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul 

gazelor naturale, precum si a instalatiilor de utilizare se realizeaza de catre instalatori 
autorizati de catre ANRE sau de catre personal calificat/necalificat sub coordonarea 
directa a instalatorilor autorizati. 

� Activitatile de verificare a proiectelor si expertiza tehnica a obiectivelor/ sistemelor/ 
instalatiilor din sectorul gazelor naturale se realizeaza de catre verificatori de proiecte si 
experti tehnici atestati de catre ANRE. 

� Activitatile de verificare a proiectelor si expertiza tehnica a instalatiilor de utilizare a 

gazelor naturale se realizeaza de catre verificatori de proiecte, respectiv de catre experti 
tehnici atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

Autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati  

in sectorul gazelor naturale 
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In Monitorul Oficial nr. 699 din 24 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul M.103/2014 al ministrului Apararii Nationale privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru stabilirea atributiilor structurilor din 
Ministerul Apararii Nationale privind detasarea personalului in calitate 
de expert national la institutiile si organismele Uniunii Europene. 

Principalele prevederi 

� Personalul militar si civil din structurile Ministerului Apararii Nationale, denumit in 
continuare M.Ap.N, care are calitatea de angajator in sensul Legii nr. 105/2012 privind 
detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene, denumite in 
continuare organisme UE, poate fi detasat, in conditiile prevazute de lege si de 

prezentele norme metodologice, pentru a indeplini sarcini specifice posturilor de expert 
national sau expert militar national in cadrul acestor institutii si organisme. 

� Detasarea personalului, in conditiile prevazute anterior, se realizeaza cu acordul 
ministrului apararii nationale, in urma desfasurarii selectiei organizate in acest scop. 

� Acordul este obligatoriu si se obtine de catre personalul interesat, anterior participarii la 
selectie. 

� La fundamentarea deciziei privind acordul sau dezacordul cu privire la participarea la 

selectie si detasare, dupa caz, se au in vedere, cu prioritate, interesul M.Ap.N. si 
posibilitatea sustinerii financiare a detasarii. 

Detasarea personalului MApN in calitate de expert national la institutiile 

si organismele Uniunii Europene 

In Monitorul Oficial nr. 694 din 23 septembrie 2014 a fost republicata 
O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a 
statului. 

Principalele prevederi 

� Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica 
in conditiile prezentei ordonante de catre Ministerul Finantelor Publice prin organele de 
valorificare abilitate. 

� Sunt exceptate de la prevederile anterioare bunurile care nu indeplinesc conditiile legale 
de comercializare. 

� Bunurile vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost 

confiscate sau a detinatorului, in cazul in care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea 
se va efectua in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si 
distrugere formate din reprezentanti ai detinatorului, ai Autoritatii Nationale pentru 
Protectia Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Afacerilor Interne si 
ai Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice. 

� Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de 
utilitate medicala, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale si a aparaturii 
medicale, substantelor toxice si a materialelor radioactive confiscate se efectueaza in 
conditiile prevazute in legile speciale care reglementeaza regimul acestor substante. 

Valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului 
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In Monitorul Oficial nr. 691 din 22 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 4553/2014 al MEN pentru aprobarea Calendarului 
activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza 
ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata. 

Principalele prevederi 

� In vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, 
realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu 
ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul 
preuniversitar, conform Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 
institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru 
cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului 
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, 
sesiunea 2014–2015, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice 

pentru care se aplica acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele scolare. 

� Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifica indeplinirea cumulativa 
a conditiilor de echivalare prevazute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe 

baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu 
durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii 
universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, 
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 
5.553/2011, cu modificarile ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevazute la 
art. 1 din aceeasi metodologie, intocmeste situatia centralizata, pe specializari, a 

cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formuleaza observatii cu privire la 
dosarele verificate. 

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar  

de scurta durata 

In Monitorul Oficial nr. 689 din 22 septembrie 2014 a fost publicata 
Circulara nr. 30/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind rata 
dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA 
incepand cu perioada de aplicare 24 august–23 septembrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 august–23 septembrie 2014, rata dobanzii platita la 
rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,13% pe an. 

BNR a modificat rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii 

constituite in dolari 
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In Monitorul Oficial nr. 696 din 23 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 4619/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului 
de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar. 

Principalele prevederi 

� Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de 
consiliile de administratie, de directori si, dupa caz, de directori adjuncti. In exercitarea 
atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul 
profesoral, cu consiliul reprezentativ al parintilor si cu autoritatile administratiei publice 
locale. 

� Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar, denumit in 
continuare, in cuprinsul prezentei metodologii, consiliu de administratie, este organul de 
conducere al unitatii de invatamant. 

� Inspectoratul scolar, in raport cu reteaua scolara, marimea si specificul fiecarei unitati de 
invatamant, stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, cu respectarea 
prevederilor prezentei metodologii, numarul de membri ai consiliilor de administratie 
pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat si il comunica unitatilor de 
invatamant pana la inceputul fiecarui an scolar. 

Functionarea consiliului de administratie  

din unitatile de invatamant preuniversitar 

In Monitorul Oficial nr. 701 din 24 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 3206/C/2014 al ministrului Justitiei privind aprobarea 
normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de 
exceptie sau misiuni speciale pentru functionarii publici cu statut special 
si personalul civil din Administratia Nationala a Penitenciarelor. 

Principalele prevederi 

� Functionarii publici cu statut special si personalul civil din Administratia Nationala a 

Penitenciarelor care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare 
de catre conducatorii acestora, beneficiaza de o majorare de pana la 50% din salariul de 

baza prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumita in 
continuare majorare. 

� Sunt considerate lucrari de exceptie acele lucrari care: 

• conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizarii si 
functionarii structurilor din sistemul administratiei penitenciare; 

• necesita efectuarea unor activitati cu un grad ridicat de specializare; 

• sunt realizate in grupuri de lucru infiintate in vederea elaborarii unor proiecte 

importante, specifice sistemului administratiei penitenciare; 

• contribuie, identifica sau obtin noi surse de venituri. 

Acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie pentru  

functionarii publici din ANP 
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In Monitorul Oficial nr. 701 din 24 septembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 13291/2014 al Agentiei Nationale de Integritate privind 
modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei 
Nationale de Integritate, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei 
Nationale de Integritate nr. 86/2013. 

Principalele prevederi 

� Inspectia de integritate functioneaza la nivel de directie generala, avand in subordine 
Directia inspectia de integritate si Serviciul analiza si preventie.  

� In subordinea Directiei inspectia de integritate functioneaza 5 servicii ale Inspectiei de 
integritate. 

Regulamentul de organizare al Agentiei Nationale de Integritate  

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 706 din 26 septembrie 2014 a fost publicata 
H.G. nr. 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la 
Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de 
implementare a programului „Prima casa”. 

Principalele prevederi 

� Pana la 31 decembrie 2014 diferenta nealocata si/sau ramasa neutilizata din plafonul 

de 500 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finantarii prin program a 
achizitiei de locuinte construite de ANL, alocat potrivit alin. (16) si (17), poate fi utilizata 

pentru emiterea de garantii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului 
«Prima casa», aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru garantarea finantarii prin program 
a achizitiei de locuinte construite de ANL. 

� Pana la 31 decembrie 2014 finantatorii care au beneficiat de alocari din plafonul 
destinat exclusiv pentru garantarea finantarii prin program a achizitiei de locuinte 
construite de ANL sunt autorizati sa utilizeze cu prioritate sumele alocate pentru 

emiterea de garantii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Normele privind implementarea programului „Prima casa” 

au suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 691 din 22 septembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 356 din 25 iunie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118

2
alin. 2 lit. a) din 

Codul penal din 1969. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 21 august 2013, pronuntata in Dosarul nr. 7.494/30/2013, Tribunalul 
Timis – Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutio-

nalitate a prevederilor art. 118
2
din Codul penal din 1969. 

� Exceptia a fost ridicata de Ioan Savu intr-o cauza penala avand ca obiect cercetari 
referitoare la savarsirea infractiunilor prevazute de art. 8 raportat la art. 2 lit. b) pct. 5 
din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, art. 215 
privind infractiunea de inselaciune din Codul penalsi art. 3 din Legea nr. 216/2011 privind 
interzicerea activitatii de camatarie. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul apreciaza ca, prin posibilitatea 
confiscarii extinse a unor bunuri dobandite anterior intrarii in vigoare a textului de lege, 
dispozitiile legale criticate contravin principiului neretroactivitatii legii.  

� Arata ca, in masura in care confiscarea extinsa a averii se poate dispune cu privire la 
bunuri dobandite in urma cu pana la 5 ani, anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 
63/2012,lege ce a introdus in Codul penal prevederile art. 1182, aceste dispozitii sunt 

neconstitutionale, intrucat permit aplicarea cu caracter retroactiv a legii penale.  

� Or, o lege ce permite confiscarea extinsa a averii nu este o lege penala mai favorabila 

inculpatului si, ca atare, nu poate sa retroactiveze, ci ea se poate aplica numai pentru 
viitor, pentru bunurile sau averea dobandite ulterior intrarii ei in vigoare. 

� Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, in legislatia romana, 
masura de siguranta a confiscarii extinse a fost introdusa prin Legea nr. 63/2012 pentru 
modificarea si completarea Codului penalal Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 
2012, lege care reprezinta o transpunere a Deciziei-cadru nr. 2005/212/JAI a Consiliului 
Uniunii Europene. Conditiile necesare cerute de legislatia interna pentru luarea masurii 
confiscarii extinse se regasesc si in prevederile art. 3 alin. (2), (3) si (4) din decizia 
mentionata. 

� Curtea a constatat ca normele legale criticate sunt constitutionale in masura in care 
confiscarea extinsa nu se aplica bunurilor dobandite inainte de intrarea in vigoare a Legii 
nr. 63/2012. 

� Astfel, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Ioan 
Savu in Dosarul nr. 7.494/30/2013 al Tribunalului Timis – Sectia penala si a constatat ca 

dispozitiile art. 118
2
alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 sunt constitutionale in 

masura in care confiscarea extinsa nu se aplica asupra bunurilor dobandite inainte de 

intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal 

al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor privind 

confiscarea extinsa in reglementarea Codului penal din 1969 
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In Monitorul Oficial nr. 704 din 25 septembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 463 din 17 septembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoa-
re la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Principalele prevederi 

� Prin incheierile din 24, 25 si 26 martie 2014 si 9 aprilie 2014 Tribunalul Arad — Sectia 

civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2013 privind unele 
masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului Exceptia de 
neconstitutionalitate a fost ridicata de reclamantii Iov Simeon, Valeriu Felnecan, Lia 
Oniga, Aurel Bozgan, Iuliana Kovacs, Rusalin Oprut si Marioara Gozman in cadrul unor 
litigii avand ca obiect solutionarea cererilor de recalculare a pensiilor. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile de 
lege criticate contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie si obstructioneaza 
accesul liber la justitie. In acest sens, arata ca dispozitiile criticate modifica retroactiv si 
prevederile art. 16 din Legea nr. 283/2011, data de 1 ianuarie 2013 stabilita pentru 
aplicarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 fiind modificata la 7 noiembrie 2013. 

� Autorii exceptiei sustin ca Guvernul a interpretat gresit sintagma „Definitiva si general 

obligatorie” din cuprinsul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 437/2013 si, de aceea, 
termenul de 1 ianuarie 2013 a fost modificat la 7 noiembrie 2013, data publicarii deciziei 
Curtii Constitutionale. Or, Curtea Constitutionala nu a judecat temeinicia unei cifre —
1,06,1,12, 1,17 sau oricare alta cifra, ci doar constitutionalitatea textului criticat, si 
anume daca acesta a modificat sau nu in mod retroactiv dispozitiile art. 170 din Legea nr. 
263/2010. Este evident ca din punct de vedere constitutional intre reglementarile art. III 
alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 (declarate neconstitu-
tionale) si reglementarile art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2013 nu 
exista nicio diferenta, ambele contin reglementari retroactive, inlocuind textul art. 170 
cu cifre. Prin inlocuirea textului art. 170 cu cifre este obstructionat accesul cetatenilor la 
justitie, cifrele („bune sau rele”) neputand fi cenzurate de instantele judecatoresti 
intrucat sunt „legalizate”. 

� Curtea Constitutionala a admis, in parte, exceptia de neconstitutionalitate si a 

constatat ca dispozitiile art. IV alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice sunt neconstitutionale. 

� Curtea a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de aceiasi 
autori in aceleasi dosare si a constatat ca dispozitiile art. IV alin. (1) si (2) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice sunt constitutionale in raport cu criticile 
formulate. 

CC a admis in parte exceptia de neconstitutionalitate a OUG privind 

modificarea Legii sistemului unitar de pensii publice 
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 Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 
�Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

alesilor locali 

�Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2014 privind 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala 

�Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
289/2002 privind perdelele forestiere de protectie 

�Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru 
Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilirea unor masuri de eficientizare a 
activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg 
din calitatea de actionar a statului la anumiti operatori economici, precum si pentru modificarea 
si completarea unor acte normative 

�Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 
referendumului 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind 
masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente 

�Propunere legislativa pentru modificarea OUG 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.19 alin. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003 

� Proiect de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor 

�Proiect de Lege pentru modificarea art. 15 alin. (1) 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 completarea alin. (2) al art. 28 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata 

�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 modificarea OUG 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. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
Muncii 

�Propunere legislativa pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 
militare 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 
�Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si 

reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative 

�Proiect de Lege pentru organizarea si desfasurarea evenimentelor dedicate Zilei Nationale a 
Romaniei -1 Decembrie 

�Proiect de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si 
studentilor 

�Proiect de Lege pentru acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie 

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

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

�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 

�Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru politici de 
dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica) intre Romania si Banca 
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti, la 17 iunie 2014 

�Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova 
privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la 
Chisinau la 21 februarie 2014 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

sistemul unitar de pensii publice 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 329 din 22 septembrie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Agentia Europeana pentru Medicamente (Londra) > procedura de selectie in vederea intocmirii unei 
liste de rezerva pentru:  

1. responsabil stiintific (contract pe termen scurt) pentru Terapii inovatoare veterinare;  
2. arhitect organizational, divizia Tehnologia informatiei (AD 8); responsabil stiintific (contract de 

lunga durata), Biroul IMM, Departamentul Întreprinderi (FGIV). Anunturile au fost publicate in JO 
C 332A din 24 septembrie 2014.  

 

Conditiile de angajare si fisa postului: http://www.ema.europa.eu/ema  
 

Inscriere: Cererile de candidatura trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul 
web al agentiei pentru toate posturile. 

 

Termen-limita: 24 octombrie 2014, ora 24.00. 
 
 EPSO > concurs general care consta intr-o selectie pe baza de dosare si pe baza sustinerii unor probe, 
in vederea constituirii unei liste de rezerva pentru ocuparea unor posturi vacante de functionari de 
nivelul „AST-SC” in calitate de agenti de securitate interna. Anuntul a fost publicat in JO C 334A din 25 
septembrie 2014. 
 

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO si, in 
special, in Instructiunile de inscriere. 

 

Termen-limita (inclusiv validarea): 28 octombrie 2014, ora 12.00 (dupaamiaza), ora Bruxelles-ului  

 

Concursuri europene 
 

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

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

nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  
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 Decrete semnate 
 

• Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala 
ale personalului platit din fonduri publice. 

Decrete 
• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 

privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, 
precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor 
inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului 
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Calauza juristului 

Scopul pentru care a fost conceputa si publicata initial in urma cu mai bine 

de o jumatate de secol a fost acela de a oferi repere juristilor aflati la inceput 

de drum si de a oferi repere celor care au depasit de mai mult sau  

de mai putin timp perioada debutului. 

Calauza juristului analizeaza integrat institutiile de 
drept material sau procesual, recomandand in 
acelasi timp si modele sumare de ghidare practica, 

insotite de jurisprudenta. 
 
In considerentele teoretice ale fiecarei institutii de 
drept au fost avute in vedere exclusiv normele in 
vigoare, incluzand aici noile coduri, civil si, 
respectiv, de procedura civila. 
 
Jurisprudenta recomandata vizeaza insa nu doar 
spete cercetate prin prisma noilor coduri, ci şi pe 
baza vechilor coduri, formulandu-se, unde a fost 
cazul, necesarele precizari si raportari la norma 
noua. S-a urmarit, in principal, in selectionarea 
spetelor, ca, pe langa informatia ca atare, cititorul 
sa fie familiarizat si cu modul de apreciere a 
probelor de catre judecator, cu rationamentul logic 
si juridic al acestuia. 

Va dorim lectura placuta 

 

Coordonator: Dumitru A.P. Florescu 

Calauza juristului. Cereri si actiuni in justitie 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Cautare avansata, filtrare, tipuri de documente 
Cea mai eficienta cautare in Legalis® - atunci cand este vorba despre o tematica anume, 

este cea in mastile avansate de cautare. Deschideti masca de jurisprudenta pentru a gasi 

ceea ce cautati! 

Reguli de afisare 

• Cuvintele introduse in campul „in text” vor fi cautate doar in textul deciziilor. 

Folositi * daca vreti sa se afiseze toate formele cuvantului. Ex: uzucap* va returna 

inclusiv: uzucapiune, uzucapiunii, uzucapiunea etc. 

• Sortarea dupa data ori relevanta va sunt utile pentru reordonarea rezultatelor. Nu 

intotdeauna cel mai relevant document este si cel mai recent si viceversa.  

• Conexiuni: pentru a gasi exclusiv spetele care fac referire la un anumit act normativ 

introduceti citarea actului (ex: noul cod civil, codul de procedura civila, legea 

societatilor) in campul conexiuni  

• Lista instante: folositi lista instantelor pentru a gasi doar juriprudenta acelei  curti. 

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 

Jurisprudenta romaneasca – Utilizare eficienta 

Un caz practic se rezolva si prin analiza situatiilor similare, deci a jurisprudentei. Legalis® va 

ofera solutia cu peste 100.000 de spete ale instantelor nationale si aproape 70.000 de decizii 

si hotarari europene, inclusiv jurisprudenta comentata a CEDO. In tutorialul de astazi va 

vom arata cum puteti filtra documentele din Legalis® pentru a ajunge la o selectie 

satisfacatoare si relevanta. 
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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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