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In Monitorul Oficial nr. 708 din 29 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 981/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 635/2014 pentru 

aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis aferenta 

domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare” — 

initiativa JEREMIE in Romania, axa prioritara 1 „Un sistem de productie 

inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial 

„Cresterea competitivitatii economice”. 

Principalele prevederi 

� Ajutoarele de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueaza transport de 

marfuri in contul tertilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de 

vehicule pentru transportul rutier de marfuri. 

� Inainte de acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme, respectiv inainte 

de acordarea unui credit eligibil cu subventie partiala de dobanda conform cap. V, 

intermediarul financiar verifica daca intreprinderea unica din care face parte 

beneficiarul a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli 

eligibile si daca regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaratii pe propria 

raspundere. 

Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de imprumuturi 

cu subventie partiala de dobanda 

In Monitorul Oficial nr. 708 din 29 sep[tembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 982/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru 

modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 637/2014 pentru 

aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumita 

„Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii de 

portofoliu de credite”, aferenta domeniului major de interventie 1.2 

„Accesul IMM la finantare”, axa prioritara 1 „Un sistem de productie 

inovativsi ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial 

„Cresterea competitivitatii economice”. 

Principalele prevederi 

� Ajutoarele de minimis acordate unei intreprinderi unice care efectueaza transport de 

marfuri in contul tertilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de 

vehicule pentru transportul rutier de marfuri. 

� Inainte de acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme, respectiv inainte 

de acordarea unui credit eligibil cu subventie partiala de dobanda conform cap. V, 

intermediarul financiar verifica daca intreprinderea unica din care face parte beneficiarul 

a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile si 

daca regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaratii pe propria raspundere. 

� Valoarea maxima a ajutorului de minimis de care poate beneficia o intreprindere unica 

se calculeaza cumulandu-se ajutoarele de minimis primite in anul fiscal in curs cu 

ajutoarele deminimis primite in ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depasi 

echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societatile care 

activeaza in sectorul transportului rutier de marfuri. 

Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma 

de  garantii de portofoliu de credite 
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In Monitorul Oficial nr. 711 din 29 septembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru 

modificarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in anul 

scolar/universitar 2014-2015 se poate acorda o subventie sub forma de suma forfetara 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat si universitar de stat, 

incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau determinata 

pentru dezvoltare profesionala. 

� Fondurile necesare acordarii subventiei prevazute de prezentul articol in cuantum de 

echivalentul in lei a 50.000.000 euro se cuprind in bugetul Ministerului Educatiei 

Nationale, la capitolul 65.01 „invatamant”, titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare”, dupa semnarea contractului de finantare cu 

autoritatea de management. 

Guvernul a aprobat acordarea de subventii personalului didactic  

din invatamantul de stat 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 

avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie. 

Principalele prevederi 

� Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact 

major in economie, denumita in continuare schema, avand ca obiectiv dezvoltarea 

regionala prin realizarea de investitii in toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute la 

art. 15 si in Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat in baza 

prezentei scheme. 

� Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in 

economie in cadrul prezentei scheme 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 

articolelor 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. 

� Comisia Europeana este informata in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii in 

vigoare a prezentei hotarari, potrivit prevederilor Regulamentului. 

� Prezenta schema este inclusa in Programul „Ajutoare de stat pentru finantarea 

proiectelor pentru investitii" din cadrul bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni 

generale. Emiterea acordurilor pentru finantare si plata ajutorului de stat aprobat in baza 

prevederilor prezentei scheme se realizeaza cu incadrarea in creditele de angajament si 

creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program. 

Stimularea investitiilor cu impact major in economie 
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In Monitorul Oficial nr. 716 din 1 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 989/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind modificarea si 

completarea Ordinului nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor 

de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor 

finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor 

umane 2007-2013“. 

 

Principalele prevederi 

� In cazul activitatilor de cooperare transnationala, cheltuielile sunt eligibile in cadrul 

urmatoarelor tipuri de activitati: 

• organizarea si/sau managementul reuniunilor, evenimentelor, schimbului de 

experienta, retelelor de vizitare; 

• desfasurarea activitatilor de organizare si/sau de management al reuniunilor, 

evenimentelor, schimbului de experienta, retelelor de vizitare; 

• activitatile de realizare si diseminare a studiilor si/sau a analizelor necesare 

pentru pregatirea si implementarea operatiunilor; 

• audit; 

• alte activitati aferente proiectului, in conformitate cu rolurile si responsabilitatile 

partenerilor stabilite in cererea de finantare si in acordul de parteneriat.“ 

� Cheltuielile efectuate de partenerii transnationali aferente auditarii proiectului de 

catre o entitate de audit independenta, acreditata in statul membru de provenienta a 

partenerului transnational, sunt eligibile. 

Operatiuni finantate prin Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“ 

In Monitorul Oficial nr. 717 din 1 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 988/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind delegarea de 

functii catre organismele intermediare ale Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“. 

Principalele prevederi 

� Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvol-

tarea resurselor umane, in calitate de administrator al schemelor de ajutor de stat si de 

minimis, este responsabil cu gestionarea proiectelor de ajutor de stat si a proiectelor de 

ajutor de minimis, finantate in cadrul urmatoarelor axe prioritare/ domenii majore de 

interventie din POSDRU: 

• Axa prioritara 3 «Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor», 

respectiv: 

– Domeniul major de interventie 3.2 «Formare si sprijin pentru intreprinderi si 

angajati pentru promovarea adaptabilitatii» 

• Axa prioritara 5 «Promovarea masurilor active de ocupare», respectiv: 

– Domeniul major de interventie 5.1 «Dezvoltarea si implementarea masurilor active 

de ocupare» 

• Axa prioritara 6 «Promovarea incluziunii sociale», respectiv: 

– Domeniul major de interventie 6.1 «Dezvoltarea economiei sociale». 

Delegarea de functii catre organismele intermediare ale POSDRU 
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In Monitorul Oficial nr. 718 din 1 octombrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2014. 

Principalele prevederi 

� Bugetul de stat pe anul 2014 se diminueaza la venituri cu suma de 1.440,8 milioane lei 

si la cheltuieli cu suma de 1.591,6 milioane lei, iar deficitul se diminueaza cu suma de 

150,8 milioane lei. 

� Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in anexa nr. 3/16/21 „Fisa 

proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori 

si din alte facilitati postaderare", doua proiecte noi, respectiv: 

• „Imbunatatirea metodelor de investigare si a cooperarii institutionale in scopul 

combaterii fraudei TVA”, la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.15 „Alte programe comunitare 

finantate in perioada 2007-2013", cu credite de angajament in suma totala de 23 

mii lei, din care suma de 18 mii lei la sursa 08 „Fonduri externe nerambursabile” 

si suma de 5 mii lei la sursa 01 „Buget de stat"; 

•  „CUSTOMS 2020”, la titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri 

interne”, alineatul 55.01 07 „Programe comunitare”, cu credite de angajament in 

suma totala de 495 mii lei, din care suma de 450 mii lei la sursa 08 „Fonduri 

externe nerambursabile” si suma de 45 mii lei la sursa 01 „Buget de stat”. 

Bugetul de stat pe anul 2014 a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 719 din 1 octombrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de 

stat pe anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se 

majoreaza la venituri cu suma de 133.787 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu 

suma de 1.378.000 mii lei si majorarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma 

de 1.511.787 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 133.787 mii lei. 

� Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2014 se 

diminueaza la cheltuieli cu suma de 12.850 mii lei, excedentul majorandu-se cu aceeasi 

suma. 

� Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2014 aferent sistemului asigurarilor pentru 

somaj se diminueaza la venituri cu suma de 39.810 mii lei prin diminuarea veniturilor 

curente cu suma de 15.100 mii lei si a subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma 

de 24.710 mii lei si se diminueaza la cheltuieli cu suma de 39.810 mii lei. 

� Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 

privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, 

cu modificarile ulterioare, se diminueaza la venituri cu suma de 11.900 mii lei si se 

diminueaza la cheltuieli cu suma de 1.300 mii lei, excedentul diminuandu-se cu 10.600 

mii lei. 

Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 a fost rectificat 
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In Monitorul Oficial nr. 711 din 29 septembrie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 820/2014 privind aprobarea platii contributiei voluntare a 

Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica 

(OCDE). 

Principalele prevederi 

� Se aproba plata unei contributii voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare 

si Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finantarii proiectului ce va fi realizat de 

OCDE privind analiza impactului reglementarilor in vigoare in sectoare-cheie ale 

economiei romanesti, in perioada 2014-2015, in valoare de 1.365.187 euro, in anul 2014. 

Contributia Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si  

Dezvoltare Economica 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1454/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 124/2011 privind apro-

barea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agri-

col si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale, pe anii 2011-2014, „Agricultura si Dezvoltare Rurala - Orizont 

PAC 2020”. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului Agriculturii si Dez-

voltarii Rurale, pe anii 2011-2014, «Agricultura si Dezvoltare Rurala - Orizont PAC 2020», 

cu modificarile si completarile ulterioare (ADER 2020), prevazut in anexa nr. 1, proiectele 

componente ale acestuia, precum si bugetul total estimat in suma de 53.361.000 lei. 

Bugetul 

� Bugetul estimat al planului sectorial ADER 2020 este de 53.361.000 lei, din care: 

• in anul 2011 - 10.900.000 lei; 

• in anul 2012 - 11.393.000 lei; 

• in anul 2013 - 14.993.000 lei; 

• in anul 2014 - 16.075.000 lei. 

� Elaborarea acestui proiect are la baza situatia existenta in prezent in agricultura din 

Europa, in special in tarile aflate in tranzitie in care, datorita diferitelor politici privind 

sistemele de productie agricola si ca urmare a abandonarii folosirii unor mari suprafete 

de teren agricol, s-a ajuns la o serie de aspecte negative privind: cantitatea si calitatea 

productiilor obtinute, biodiversitatea vegetala si animala, fertilitatea solului, calitatea 

peisajului si a mediului inconjurator. 

� Durabilitatea sistemelor de productie se masoara atat prin capacitatea lor de a mentine 

un anumit nivel de productie, cat si prin capacitatea de a mentine pe termen mediu si 

lung calitatea mediului inconjurator. 

Agricultura si Dezvoltare Rurala - Orizont PAC 2020 
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In Monitorul Oficial nr. 721 din 1 octombrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 269/2014 a Prim-Ministrului privind infiintarea Comitetului 

interministerial „Romania - Poarta Europei” ca parte a sistemului de 

implementare a prioritatilor. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, se infiinteaza Comitetul 

interministerial „Romania - Poarta Europei”. 

� Scopul Comitetului este de a completa activitatea Unitatii de implementare a 

prioritatilor (Delivery Unit - DU), infiintata in cadrul Cancelariei Primului-Ministru, ca 

parte a unui sistem de implementare a prioritatilor, in baza unui proiect finantat din 

fonduri europene si de la Banca Mondiala, care vizeaza elaborarea de politici publice 

intr-un numar restrans de sectoare si teme transversale prioritare, cu scopul de a 

dezvolta sectorul privat si de a crea noi locuri de munca. 

A fost infiintat Comitetul interministerial „Romania - Poarta Europei” 

In Monitorul Oficial nr. 722 din 2 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 44/2014 a Senatului cu privire la Comunicarea Comisiei 

catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si 

Comitetul Regiunilor: Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o crestere 

inteligenta, durabila si favorabila incluziunii – COM (2014) 130 final. 

Principalele prevederi 

� Senatul Romaniei incurajeaza progresele obtinute in indeplinirea obiectivelor stabilite 

in Strategia Europa 2020 cu privire la ocuparea fortei de munca, cercetare si dezvoltare, 

schimbarile climatice si energie, educatie si combaterea saraciei si excluziunii sociale, cu 

atat mai mult cu cat aceasta initiativa strategica a aparut in contextul unei foarte grave 

crize financiare mondiale; regreta, in acelasi timp, faptul ca aceste progrese sunt foarte 

modeste si privesc doar unele dintre obiective, precum si faptul ca la unii indicatori se 

inregistreaza inclusiv regrese fata de momentul de inceput al implementarii strategiei. 

� Senatul apreciaza initiativa Comisiei de a realiza o evaluare a starii de fapt in atingerea 

obiectivelor asumate. Cu toate acestea, isi exprima dezamagirea ca in Comunicarea 

Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul 

Regiunilor: Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si 

favorabila incluziunii – COM (2014) 130 final nu se iau in considerare schimbarile 

cadrului conceptual impuse de experienta crizei economice; spre exemplu, sunt 

ignorate concluziile Raportului „Masurarea performantelor economice si progresului 

social“, elaborat de Joseph Stieglitz, Amartya Sen si Jean-Paul Fitoussi cu privire la 

limitele indicatorului produsului intern brut. Fara a utiliza indicatori statistici adecvati, 

validitatea concluziilor si eficienta aplicarii recomandarilor pot fi indoielnice.  

Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, 

durabila si favorabila incluziunii 
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In Monitorul Oficial nr. 723 din 2 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 46/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si 

al Consiliului privind raportarea si transparenta operatiunilor de 

finantare prin instrumente financiare COM (2014) 40. 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor saluta faptul ca, pentru refacerea increderii in valoarea activelor, 

pentru siguranta contrapartii si pentru protectia investitorilor, prezenta propunere de 

regulament vizeaza crearea unui sistem financiar mai sigur, mai solid, mai transparent 

si mai responsabil, care sa serveasca economia si societatea in ansamblu si introduce 

masuri de imbunatatire a transparentei in domeniile: 

• monitorizarea acumularii riscurilor sistemice legate de operatiunile de finantare 

prin instrumente financiare in sistemul financiar; 

• punerea la dispozitia investitorilor ale caror active sunt utilizate in aceste 

operatiuni sau in tranzactii echivalente a informatiilor referitoare la aceste 

operatiuni; 

• transparenta contractuala a activitatilor de reipotecare. 

Raportarea si transparenta operatiunilor de finantare 

prin  instrumente financiare 

In Monitorul Oficial nr. 723 din 2 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 47/2014 a Camerei Deputatilor pentru aprobarea opiniei 

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si 

al Consiliului privind masurile structurale de ameliorare a rezilientei 

institutiilor de credit din Uniunea Europeana COM (2014) 43. 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor saluta aceasta initiativa intrucat: 

• masurile propuse au rolul de a intari sectorul bancar din Uniunea Europeana si 

pot avea efecte pozitive si in plan national, ca urmare a interconexiunilor dintre 

institutiile de credit din Romania si sistemul financiar european; 

• vizeaza asigurarea mentinerii echilibrului dintre prevenirea riscurilor sistemice 

si finantarea cresterii economice sustenabile; 

• stabileste norme referitoare la modificarile structurale ale bancilor considerate ca 

fiind „prea mari pentru a da faliment“ (activele totale ale bancii depasesc 30 

miliarde euro) prin impunerea unei interdictii la adresa activitatilor de tranzactiona-

re pe cont propriu si separarea potentiala a anumitor activitati de tranzactionare; 

• prevede a fi prezentata anual lista cu bancile vizate de propunerea de regu-

lament si a celor exceptate, insa consideram ca ar fi mai eficienta o prezentare si 

o actualizare a acestei liste, cel putin bianual, pentru o monitorizare mai 

profunda si actualizata a modificarilor din piata, putandu-se astfel ajunge la un 

raspuns rapid la oscilatiile pietei. 

Masuri structurale de ameliorare a rezilientei institutiilor de credit  

din Uniunea Europeana 
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In Monitorul Oficial nr. 723 din 2 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 48/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a 

Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE in ceea ce priveste 

incurajarea implicarii pe termen lung a actionarilor si a Directivei 

2013/34/UE in ceea ce priveste anumite elemente ale declaratiei 

privind guvernanta corporativa COM (2014) 213. 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor saluta aceasta initiativa intrucat: 

• conduce la crearea unui cadru modern si eficient de guvernanta corporativa 

pentru companiile, investitorii si angajatii din Europa, adaptat la cerintele actuale 

ale unui mediu economic inca marcat de instabilitate; 

• va conduce la diminuarea unor deficiente de guvernanta corporativa ale 

societatilor cotate la bursele europene, indeosebi cele legate de implicarea 

insuficienta a actionarilor si lipsa unei transparente adecvate, deficiente ce 

privesc societatile si consiliile de administratie ale acestora, actionarii si consilierii 

de vot; 

• va genera instituirea unor standarde adecvate de guvernanta corporativa 

functionala, in vederea sustenabilitatii pe termen lung a companiilor. Acest 

aspect nu este doar in interesul statelor UE in care isi au sediul societatile listate, 

ci si al statelor in care acestea isi desfasoara activitatea. Masurile comune 

adoptate la nivelul UE sunt, in prezent, singurele care pot garanta astfel de 

standarde comune. 

� Camera Deputatilor avizeaza favorabil si sustine pe fond aceasta propunere de 

directiva, intrucat considera ca numai o actiune la nivelul UE poate asigura un cadru de 

reglementare comun destinat guvernantei societatilor tranzactionale pe piata de capital 

din UE, societati ce desfasoara activitati transfrontaliere. 

� Camera Deputatilor se declara in favoarea prevederilor acestei propuneri de directiva 

privind imbunatatirea guvernantei corporative a companiilor europene, in vederea 

sporirii gradului de informare al investitorilor despre tranzactionarea societatilor cotate 

la bursele europene. 

Parlamentul European si Consiliul au propus modificarea Directivei 

privind guvernanta corporativa 

In Monitorul Oficial nr. 714 din 30 septembrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 32/2014 a Bancii Nationalea a Romaniei privind nivelul 

ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 octombrie 2014, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

Nationale a Romaniei este de 3,00% pe an. 

BNR a stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta 
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In Monitorul Oficial nr. 723 din 2 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 49/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si 

Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM 

(2014) 158. 

Principalele prevederi 

� Luand in considerare proiectul de opinie nr. 4 c -19/235 din 19 iunie 2014, adoptat de 

Comisia pentru afaceri europene, Camera Deputatilor reaminteste ca intr-o Uniune a 

valorilor in care statul de drept, democratia si drepturile fundamentale sunt valori 

esentiale, inseparabile, statul de drept trebuie consolidat, iar acest proces trebuie sa se 

desfasoare in cadrul Uniunii; crede ca statele membre se incadreaza in normele statului 

de drept doar daca actioneaza si la nivelul Uniunii in sustinerea sa; in acest sens, 

subliniaza ca o incalcare a principiilor si a valorilor comune ale Uniunii de catre un stat 

membru nu poate fi justificata prin traditiile nationale si nici prin exprimarea identitatii 

nationale, daca aceasta incalcare are drept rezultat deteriorarea principiilor si a valorilor 

fundamentale ale constructiei europene, sau, in termeni juridici, art. 4 (2) din TUE nu se 

poate aplica decat cu conditia respectarii art. 2 din TUE. 

� Camera Deputatilor face apel la statele membre sa respecte toate obligatiile care le 

revin conform tratatelor si implicit principiul cooperarii loiale si aminteste ca principiile 

subsidiaritatii si suveranitatii nationale nu se pot opune celorlalte principii si cu atat mai 

putin valorilor Uniunii. 

Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept 

In Monitorul Oficial nr. 724 din 2 octombrie 2014 a fost publicata Hota-

rarea nr. 50/2014 a Camerei Deputatilor pentru aprobarea opiniei refe-

ritoare la Decizia Parlamentului European si a Consiliului privind institui-

rea unei platforme europene pentru intensificarea cooperarii in materie 

de prevenire si descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221. 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor subliniaza ca munca nedeclarata are implicatii bugetare grave din 

cauza scaderii veniturilor fiscale si a cotizatiilor la asigurarile sociale. Ea are un impact 

negativ asupra ocuparii fortei de munca, asupra productivitatii si a conditiilor de munca, 

asupra dezvoltarii competentelor si a invatarii pe tot parcursul vietii.  

� Camera Deputatilor admite si sustine instituirea Platformei pentru intensificarea 

cooperarii europene in materie de prevenire si descurajare a muncii nedeclarate, 

compusa din autoritatile nationale responsabile cu aplicarea legii, astfel cum sunt 

nominalizate de catre toate statele membre si Comisia Europeana. 

 

Intensificarea cooperarii in materie de prevenire 

si descurajare a muncii nedeclarate 
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In Monitorul Oficial nr. 724 din 2 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 51/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor 

— Agenda UE in domeniul justitiei pentru 2020 — Consolidarea 

increderii, a mobilitatii si a cresterii in cadrul Uniunii, COM (2014) 144. 

Principalele prevederi 

� Luand in considerare Proiectul de opinie nr. 40-19/236, adoptat de Comisia pentru 

afaceri europene in sedinta din 19 iunie 2014, Camera Deputatilor se asociaza pozitiei 

Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, care apreciaza propunerile Comisiei privind 

realizarea unui spatiu european de justitie pe deplin functional pana in anul 2020: 

armonizarea viitoarelor actiuni specifice ale UE cu dispozitiile Cartei drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, recomandarea in privinta solutionarii cu celeritate a 

litigiilor in statele membre prin utilizarea mecanismelor extrajudiciare de recurs 

dezvoltate in Uniunea Europeana, consolidarea si extinderea retelei europene de 

formare judiciara, angajamentul de cooperare mai eficienta cu Conferinta de la Haga 

privind dreptul international privat, in cadrul diplomatiei multilaterale, accelerarea 

procedurilor de aderare a UE la Conventia europeana a drepturilor omului. 

� Camera Deputatilor agreeaza punctul de vedere al Comisiei juridice, care considera ca: 

• este corecta abordarea Comisiei pentru realizarea consolidarii acquis-ului 

existent in domeniul justitiei, libertatii si securitatii si demersurile sale pentru 

punerea in aplicare a instrumentelor deja existente, inainte de identificarea si 

aplicarea unor noi solutii si strategii; 

• nevoile si interesele cetateanului trebuie sa se plaseze in centrul viitoarei 

agende europene privind spatiul de justitie, libertate si securitate; 

• dezvoltarile politice privind spatiul de libertate, securitate si justitie (SLSJ) 

trebuie sa se axeze pe consolidarea progresului realizat, implementarea si 

ameliorarea instrumentelor existente, corelarea strategiilor si initiativelor 

sectoriale, iar indeplinirea obiectivelor neatinse din cadrul Programului 

Stockholm trebuie sa constituie prioritati in cadrul viitoarei programari; 

• in contextul angajamentului ferm al Uniunii Europene fata de respectarea deplina 

a drepturilor fundamentale, transpunerea si aplicarea drepturilor enuntate de 

Carta drepturilor fundamentale necesita o cooperare extinsa intre diferite 

paliere de autoritate, un rol special, important si activ revenind comunitatii 

locale, aflata in imediata proximitate a cetateanului si, din acest motiv, cea mai in 

masura sa asigure protectia persoanelor vulnerabile; 

• eforturile depuse in vederea garantarii drepturilor fundamentale trebuie privite 

ca un proces continuu, pe termen lung, iar indeplinirea lor trebuie sa se bazeze 

pe o viziune comuna, integrata la nivel local, regional, national si european; 

• in cazul in care cooperarea dintre diferitele paliere de autoritate nu functioneaza 

corect, poate exista riscul aparitiei unui avantaj pentru elementele de extrema 

dreapta, de rasism si de xenofobie, ceea ce ar impiedica evolutia pozitiva a UE in 

ansamblul sau. 

Agenda UE in domeniul justitiei pentru 2020 - Consolidarea increderii, 

a mobilitatii si a cresterii in cadrul UE 
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In Monitorul Oficial nr. 727 din 3 octombrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 61/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul 

instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din 

fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in 

domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 

Principalele prevederi 

� Beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale, au obligatia de a solicita de la 

executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, cu care au incheiate 

contracte, orice informatii/date/indicatori/rapoarte care sunt in legatura cu 

implementarea proiectelor de infrastructura de transport finantate din fonduri 

structurale, la orice solicitare a Autoritatii de Management POS Transport si in termenul 

stabilit de aceasta. 

� Modalitatea de raportare catre Autoritatea de Management POS Transport a 

informatiilor/datelor/indicatorilor/rapoartelor prevazute anterior, de catre beneficiarii 

directi, finantati din fonduri structurale, se aproba prin instructiune a conducatorului 

Autoritatii de Management POS Transport. 

Masuri in domeniul instrumentelor structurale 

care privesc  beneficiarii directi 

In Monitorul Oficial nr. 726 din 3 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 811/2014 pentru aprobarea mecanismului de alocare anuala finala 

cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru 

perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalatiilor 

stationare. 

Principalele prevederi 

� Numarul anual de certificate de emisii de gaze cu efect de sera alocate cu titlu gratuit 

pana in anul 2020 pentru fiecare instalatie in care se desfasoara una sau mai multe 

dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 780/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este calculat in conformitate cu dispozitiile 

Deciziei 2011/278/UE din 27 aprilie 2014 de stabilire, pentru intreaga Uniune, a 

normelor tranzitorii privind alocarea armonizata si cu titlu gratuit a cotelor de emisii in 

temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului si cu cele ale Deciziei 2013/448/UE din 5 septembrie 2014 privind masurile 

nationale de punere in aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de 

emisii de gaze cu efect de sera in conformitate cu art. 11 alineatul (3) din Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului. 

Alocarea anuala finala cu titlu gratuit a certificatelor 

de emisii de gaze cu efect de sera 
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In Monitorul Oficial nr. 725 din 3 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1341/2014 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea si 

completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de 

venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor 

finantate integral din venituri proprii. 

Principalele prevederi 

� In cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publice 

finantate integral din venituri proprii din subordine sunt inferioare cheltuielilor 

bugetare aferente anului bugetar ale acestora, institutia publica ierarhic superioara 

poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilitatile 

realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite 

ierarhic inferiori potrivit art. 182, cu respectarea legislatiei specifice. 

� In cazul in care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor institutii publice 

finantate integral din venituri proprii din subordine sunt mai mari decat cheltuielile 

bugetare aferente anului bugetar ale acestora, institutia publica ierarhic superioara 

poate dispune redistribuirea de sume in vederea echilibrarii bugetului propriu al acesteia 

sau al altor institutii publice din subordine. 

Executia bugetelor de venituri si cheltuieli 

ale institutiilor publice autonome 

In Monitorul Oficial nr. 724 din 2 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1338/2014 al ministrului Finantelor Publice privind stabilirea 

nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru 

serviciile prestate clientilor. 

Principalele prevederi 

� Pentru operatiunile de plati in relatia cu institutiile de credit se percep comisioane care 

se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a 

Romaniei si se stabilesc prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei si prin regulile 

de sistem aplicabile participantilor la sistemul electronic de plati. 

� Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont se percepe un 

comision lunar de 5,00 lei. In situatia in care in soldul conturilor respective nu exista 

suficiente disponibilitati care sa permita debitarea cu valoarea comisionului, unitatile 

Trezoreriei Statului debiteaza conturile respective cu suma existenta in sold astfel incat 

acesta sa devina zero, iar diferenta se inregistreaza drept comision de incasat. 

� Directia generala de trezorerie si datorie publica, Directia generala trezorerie si 

contabilitate publica, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor 

duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului  

pentru serviciile prestate clientilor 
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In Monitorul Oficial nr. 725 din 3 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 149/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea si 

completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 

163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale 

eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente 

similare romanesti. 

Principalele prevederi 

� Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale cu documente similare 

romanesti persoanele care au sau isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania. 

� Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea permiselor de conducere 

nationale cu documente similare romanesti este serviciul public comunitar regim 

permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, denumit in continuare serviciu 

public comunitar, pe a carui raza de competenta teritoriala solicitantul isi are domiciliul 

sau resedinta. 

� Pentru stabilirea competentei, solicitantul trebuie sa declare pe propria raspundere ca: 

• locuieste in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o 

adresa sau la adrese din Romania, dintre care cel putin una de pe raza de 

competenta a serviciului public comunitar datorita unor legaturi personale si 

profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu 

adresa sau adresele respective, daca persoana nu are legaturi profesionale; sau 

• revine periodic la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public 

comunitar datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuieste 

alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, 

deoarece legaturile sale profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor 

personale; sau 

• locuieste in mod obisnuit la o adresa de pe raza de competenta a serviciului 

public comunitar datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi 

locuieste temporar si in alt stat membru pentru indeplinirea unei activitati sau 

misiuni cu durata determinata. 

� In sensul prezentului ordin, prin state membre se intelege statele membre ale Uniunii 

Europene, altele decat Romania, statele membre ale Spatiului Economic European, 

precum si Confederatia Elvetiana. 

� Dovada domiciliului sau a resedintei in Romania se face cu documente aflate in termen 

de valabilitate, dupa cum urmeaza: 

• pentru cetatenii romani, cu actul de identitate; 

• pentru cetatenii statelor membre, precum si pentru membrii de familie ai 

acestora care nu sunt cetateni ai statelor respective, cu documentul eliberat in 

conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera 

circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care atesta, la momentul 

solicitarii, dreptul de rezidenta legala pe teritoriul Romaniei; 

• pentru straini, cu documentul care atesta, la momentul solicitarii, dreptul de 

sedere legala pe teritoriul Romaniei. 

Preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate 

de autoritatile competente ale altor state 
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In Monitorul Oficial nr. 724 din 2 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 60/2014 al Consiliului Superior al Magistraturii si al Inspectiei 

Judiciare pentru modificarea si completarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul 

inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012. 

Principalele prevederi 

� Directia de inspectie judiciara pentru judecatori este condusa de un director, numit prin 

ordin al inspectorului-sef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din 

cadrul directiei cu o vechime de minimum 2 ani in functia de inspector judiciar. 

� Numirea in functia de director se face ca urmare a promovarii concursului organizat de 

Inspectia Judiciara. 

� In comisia de examinare nu poate fi ales inspectorul judiciar care declara, in prealabil, ca 

intelege sa participe la concursul pentru functia de director. 

� Candidatul care a obtinut nota cea mai mare este numit in functia de director al 

Directiei de inspectie Judiciara pentru judecatori, prin ordin al inspectorului-sef. 

� Directorul de directie poate fi revocat din functie prin ordin al inspectorului-sef, in cazul 

neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale. 

� Directorul directiei indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori 

stabilite de inspectorul - sef, conform legii. 

� Dupa inregistrarea in cadrul directiei, dosarele nou-formate se transmit directorului 

directiei sau persoanelor desemnate de inspectorul-sef pentru repartizarea aleatorie a 

dosarelor. 

� Pentru motive intemeiate, inspectorul-sef, la propunerea directorului directiei de 

specialitate, poate dispune blocarea repartizarii aleatorii fata de unul ori mai multi 

inspectori judiciari. 

� Pentru solutionarea cauzelor complexe, la inceputul fiecarui an, prin ordin al 

inspectorului-sef, se constituie echipe formate din 2 ori maximum 3 inspectori judiciari si 

se numeroteaza. Echipei de inspectori i se repartizeaza aleatoriu lucrarile al caror grad 

de complexitate este apreciat ca fiind ridicat la momentul inregistrarii si repartizarii, in 

raport cu ordinea inregistrarii la directia de specialitate si a numerotarii echipelor. 

� La dosar se ataseaza fisa de repartizare care cuprinde urmatoarele mentiuni: data 

inregistrarii la Inspectia Judiciara, data repartizarii, titularul sesizarii, inspectorul judiciar 

desemnat sau echipa de inspectori judiciari desemnata, termenul de solutionare, gradul 

de complexitate, indicele statistic, situatiile de incompatibilitate, modificarea ordinii si 

motivele de redistribuire a dosarului. 

� Consultarea dosarelor, scoaterea din arhiva a acestora si eliberarea de copii ale 

inscrisurilor din dosare se realizeaza cu aprobarea inspectorului-sef sau a directorilor de 

directie. 

� Programul de lucru al Inspectiei Judiciare este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe 

saptamana, si incepe, de regula, la ora 8,00 si se incheie la ora 16,00. Prin dispozitia 

conducerii, programul de lucru al inspectorilor judiciari este flexibil si poate sa difere de 

programul de lucru al Inspectiei Judiciare. 

Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare 

 a fost modificat 
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In Monitorul Oficial nr. 713 din 30 septembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 354/2014 al Consiliului Concurentei privind punerea in 

aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind 

constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul 

Concurentei. 

Principalele prevederi 

� Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat in 

termenul prevazut de lege, constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. 

� Decizia Consiliului Concurentei prin care se constata si se aplica sanctiuni pentru 

savarsirea contraventiilor prevazute de Legea nr. 21/1996 constituie titlu executoriu, 

fara vreo alta formalitate. 

� In caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii 

stabilite prin decizie, Consiliul Concurentei, prin directiile care au investigat cazul, va 

transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, 

spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare. 

Regulamentul privind constatarea contraventiilor de catre  

Consiliul Concurentei a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 720 din 1 octombrie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice 

si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. 

Principalele prevederi 

� ANRE monitorizeaza punerea in aplicare a normelor referitoare la rolurile si 

responsabilitatile operatorilor de transport si de sistem, ale operatorilor de distributie, 

ale furnizorilor, ale clientilor si ale altor participanti de pe piata, in conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 714/2009. 

� ANRE solutioneaza plangerile impotriva operatorului de transport si de sistem si 

impotriva operatorilor de distributie referitoare la obligatiile ce le revin in temeiul 

prezentei legi, prin emiterea unei decizii in termen de 60 de zile de la data inregistrarii 

plangerii, cu posibilitate de prelungire cu inca 60 de zile, daca autoritatea are nevoie de 

date suplimentare.  

� Acest termen extins poate fi prelungit in continuare cu maximum 60 de zile, cu acordul 

reclamantului.  

� Demararea procesului de solutionare a plangerilor de catre ANRE nu aduce atingere 

dreptului petentilor de a se adresa instantelor judecatoresti pentru solutionarea 

acelorasi plangeri. Litigiile dintre operatorul de transport si de sistem si proprietarul 

retelei de transport se supun aceleiasi proceduri. 

Legea energiei electrice si a gazelor naturale a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 712 din 30 septembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 459 din 16 septembrie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. 

(1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 24 iunie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 76.522/2/2013, Curtea de 

Apel Bucuresti — Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) 

raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, exceptie ridicata de Presedintele Romaniei si Administratia Prezidentiala, 

prin Departamentul constitutional - legislativ, intr-o cauza avand ca obiect anularea unui 

act administrativ, respectiv decretul Presedintelui de numire in functie a unui judecator. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii apreciaza ca dispozitiile art. 8 

alin. (1) raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 sunt neconstitutionale in 

masura in care se interpreteaza in sensul ca ar fi incluse in sfera contenciosului adminis-

trativ decretele Presedintelui Romaniei prin care acesta isi exercita competentele 

constitutionale de numire a unui judecator la Curtea Constitutionala.  

� Decretele Presedintelui emise in exercitarea atributiei constitutionale prevazute de art. 

142 din Constitutie nu sunt simple acte administrative susceptibile de control pe calea 

contenciosului administrativ, ci sunt acte juridice complexe ce exprima raporturi de 

natura constitutionala intre Presedintele Romaniei, pa de o parte, si Parlament, pe de 

alta parte, si in consecinta, potrivit art. 1 alin. (4) din Constitutie, nu sunt cenzurabile de 

catre instantele judecatoresti pe calea contenciosului administrativ.  

� De altfel, prin Decizia nr. 946 din 30 octombrie 2007, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 782 din 19 noiembrie 2007, Curtea Constitutionala a retinut ca 

dispozitiile art. 126 alin. (6) din Constitutie „se limiteaza numai la reglementarea consti-

tutionala a garantarii controlului judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor 

publice pe calea contenciosului administrativ, de la care fac exceptie in mod absolut 

numai doua categorii de acte, cele de comandament cu caracter militar si cele care 

privesc raporturile cu Parlamentul, care prin natura lor nu sunt supuse sub nicio forma 

controlului judecatoresc". 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Presedintele Romaniei si Administratia Prezidentiala, prin Departamentul constitutional-

legislativ, in Dosarul nr. 7.652/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a 

contencios administrativ si fiscal, si a constatat ca dispozitiile art. 8 alin. (1) raportate la 

art. 2 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt 

constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca decretele Presedintelui 

privind numirea judecatorilor la Curtea Constitutionala sunt excluse din sfera contro-

lului judecatoresc sub aspectul verificarii indeplinirii conditiei Inaltei competente 

profesionale". 

Decretele Presedintelui privind numirea judecatorilor la Curtea 

Constitutionala sunt excluse din sfera controlului judecatoresc 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
� Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/2014 privind 

modificarea si completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru 

modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

� Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.33/2014 privind 

prorogarea termenului prevazut la art.II alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.22/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a 

instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil 

� Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2014 privind 

drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate 

� Propunere legislativa de modificare si completare a Legii energiei electrice si a gazelor 

naturale nr. 123/2012 

� Proiect de Lege privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de 

solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii 

cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii 

Tratatului dintre Romania si Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii 

nr.290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru 

bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord 

si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si 

Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 si pentru modificarea unor acte 

normative 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea 

unor masuri bugetare 

�Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/2013 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul institutiilor publice de cultura 

� Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea 

unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 

corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul 

achizitiilor publice 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.37/2005 

privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea 

produselor agricole si silvice 

� Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2013 pentru 

completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de 

Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune 

�Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2013 pentru 

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

financiar-fiscale 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 

�Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale 

si pentru modificarea unor acte normative 

�Proiect de Lege privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de 

angajatori inspectoratelor teritoriale de munca 

�Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bona 

�Proiect de Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 

�Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului 

de administrare a unor immobile aflate in domeniul public si privat al statului si pentru 

modificarea unor acte normative 

�Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea 

si combaterea traficului de persoane 

�Propunere legislativa pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii 

si fundatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 18 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 262 alineatul (3) din Legea educatiei nationale 

nr.  1/2011 

�Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 17/2014 pentru modificarea si completarea OUG 

nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul 

Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite 

Romaniei la nivelul Uniunii Europene 

� Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 

nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complemen-

tare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea 

nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura 

� Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative 

privind taxele si tarifele nefiscale 

�Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 31/2014 pentru modificarea si completarea OUG 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

si faunei salbatice 

� Proiect de Lege pentru aprobarea OUG 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 Roman de Informatii, precum si stabilirea regimului taxei pe valoarea adaugata si al 

accizelor pentru aceste cantitati 

�Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale 



 

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

  

20 

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 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 187/2012 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 privind achizitionarea de la persoanele fizice a deseurilor metalice 

feroase si neferoase ce provin din sectorul de imbunatatiri funciare 

� 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 abrogarea art. 4 alin. (5) din Legea nr. 247/2005 privind reforma 

in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 4 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat 

pentru copii 

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

publici 

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

fiscal 

� Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

� 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 

� Propunere legislativa privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a 

infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor 

� Proiect de lege privind aprobarea OUG nr. 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative 

� Propunere legislativa pentru modificarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru auto-

rizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 301 si art. 308 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publica 

� Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr. 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si 

pentru interpretarea unor prevederi legale 

� Proiect de lege privind aprobarea OUG nr. 50/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

petrolului nr. 238/2004 

� Proiect de lege privind aprobarea OG nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din OG nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

� Proiect de lege privind aprobarea OG nr. 20/2014 pentru modificarea OUG nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

� Proiect de lege pentru aprobarea OG nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevazute 

in OUG nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 339 din 29 septembrie 2014 au fost publicate ultimele publicatii CJUE.  
 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca (Eurofound) > cu sediul la 

Dublin, in Irlanda, doreste sa creeze liste de rezerva pentru ofiter de cercetare pentru urmatoarele trei 

profiluri: Economia muncii (EF-TA-14-03), Conditii de viata si calitatea vietii (EF-TA-14-04) si Conditii de 

munca/Relatii de munca (EF-TA-14-05). 

Pentru a fi eligibil, un candidat trebuie: 

� sa fie resortisant al unui stat membru si sa beneficieze de toate drepturile cetatenesti; 

� sa aiba un nivel de studii echivalent cu studii universitare complete de cel putin trei ani si de preferinta o 

diploma la nivel de masterat sau peste intr-un domeniu corespunzator profilului ales; 

� sa aiba cel putin doi ani de experienta relevanta dobandita dupa obtinerea primei diplome universitare. 

Experienta poate fi in cercetare postuniversitara, de exemplu in cadrul unui doctorat; 

� sa stapaneasca bine una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene si la nivel satisfacator o alta limba a 

Uniunii. Avand in vedere ca la Eurofound limba principala de lucru este engleza, pentru indeplinirea sarcinilor 

este necesara stapanirea limbii la un nivel adecvat. Pentru postul de ofiter de cercetare este necesar un nivel 

excelent de limba engleza. 

Lista completa a criteriilor si informatiile detaliate: 

http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm 

 

Inscriere: Toate cererile trebuie depuse prin intermediul formularului oficial de cerere, care poate  fi, de 

asemenea, descarcat de pe pagina cu oferte de munca 
 

Termen-limita: 28 octombrie 2014 

 

Contractele se pot incheia pe o durata de 6 luni pana la 3 ani si pot fi reinnoite. 

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 60A din 1 martie 2014, precum si pe site-ul internet al EPSO.  
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

Decrete semnate in perioada 27 septembrie – 3 octombrie 

 

 

 

 

Accizele pentru transportatorii de marfuri si de 

persoane ar putea fi reduse  
 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 3 octombrie un 

proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

Conform notei de fundamentare, proiectul va modifica Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”, in 

scopul crearii cadrului legal care sa permita punerea efectiva in aplicare a schemei de ajutor de 

stat, prin delimitarea clara a responsabilitatilor pentru fiecare entitate implicata in gestionarea 

acestei scheme, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

Proiectul are un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din perspectiva reducerii accizelor 

pentru transportatorii de marfuri si de persoane. 

 

� 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. 

Decrete 

 
• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de 

imprumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - imbunatatirea calitatii si 

eficientei sistemului sanitar) intre Romania si Banca Internationala pentru 

Reconstructie si Dezvoltare semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional 

la Conventiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn 

distinctiv aditional (Protocolul III) adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005. 
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Avocatura nu este o meserie, ci o PASIUNE 

Instrument util  

necesar nu doar pentru sustinerea examenului de admitere  

si de definitivare in profesie,  

ci si ca un mijloc de asigurare a perfectionarii profesionale 

Comentariile si explicatiile pe care le veti 

regasi in paginile lucrarii reprezinta 

valoroase analize ale Legii privind 

organizarea si exercitarea profesiei de 

avocat, precum si ale Statutului profesiei. 

Analiza are in vedere si prevederile Codului 

deontologic al avocatilor din Uniunea 

Europeana prin care este stabilit rolul social 

al avocatului al carui mandat este nu numai 

de a pune in aplicare in mod fidel legea, ci si 

de a veghea la respectul Statului de drept si a 

intereselor celor ale caror drepturi si 

libertati le apara. 

Va dorim lectura placuta 

 

Coordonator: Dan Oancea 

Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Tutoriale Legalis 2.0 

Descopera utilitatea notelor de subsol 

Numeroase modificari din acte, chiar si in cele publicate in Monitorul Oficial, apar ca si note 

de subsol. Folosind aceasta functionalitate in Legalis® va asigurati ca nu scapati niciun 

detaliu. 

Continutul notelor de subsol – Mici detalii care fac diferenta 
In general, o nota de subsol tinde sa explice o situatie, un termen, sa aduca o informatie 

suplimentara, dar care nu este esentiala ideii exprimate intr-o fraza. Cu toate acestea, de multe ori 

notele de subsol ascund detalii privind insa aplicarea actelor 

De ce sa folositi notele de subsol? 
• Spre exemplu, ori de cate ori un act normativ este republicat temeiul republicarii este 

continut intr-o nota situata in titlul actului. In acel text veti regasi si linkurile relevante. 

• Atunci cand aplicarea unor articole se face in viitor, o astfel de informatie poate aparea in 

nota de subsol (vezi imaginea de mai sus, din Codul fiscal, cu privire la aplicarea deducerii 

speciale pentru credite restructurate)  

• Citarea unor autori sau a jurisprudentei – De regula, in doctrina citarea unor autori sau a 

unor spete relevante textului sunt prezentate in notele de subsol.  

• Note in cuprinsul actului – orice nota adaugata unui titlu (de sectiune, ori capitol, ori act 

normativ) va fi intotdeauna prezenta si in cuprinsul actului (panoul din stanga al Legalis®. 

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.  

 

 

Produs al Editurii C.H. Beck 
Str. Sergent Nutu Ion nr. 2 

Tel: 021.4100847 

Fax: 021.4100848 

redactie@beck.ro 

Cartile bune creeaza dependenta! 

Gasiti-ne pe Web: 

www.beck.ro 

www.infolegal.ro 

www.legalis.ro 

 

 

Contact 
InfoLEGALis Romania 

E-mail: editor@infolegal.ro 

www.infolegal.ro 

 

Echipa 

 

Oana Dimitriu 

Coordonator Proiect 

 

Georgiana Matache 

Editor 

 

Luminita Chitoran 

Editor  

 

Andreea Alexe 

Editor 

 

Olivia Tiu 

Editor 

 

Sandra Gorgan 

Editor 

 


