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In Monitorul Oficial nr. 728 din 6 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 942/2014 al ministrului Economiei, Departamentul pentru Intreprin-

deri Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism privind aprobarea 

Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC Roma-

nia pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. 

Principalele prevederi 

� Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor 

mici si mijlocii este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii 

intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Departamentul pentru Intre-

prinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism in conformitate cu prevederile Legii 

nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 

precum si ale H.G. nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului 

pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, cu modificarile si com-

pletarile ulterioare. 

� EMPRETEC este un program integrat de pregatire, care ofera intreprinzatorilor instruire 

si asistenta tehnica, precum si un cadru institutional pentru dezvoltarea capacitatilor 

antreprenoriale si cresterea competitivitatii pe piata locala si internationala a 

intreprinderilor mici si mijlocii. 

� EMPRETEC este un program international pentru dezvoltarea si sprijinirea antrepre-

norilor, desfasurat sub egida Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare 

(UNCTAD - Geneva), fiind operational in 32 de tari din America Centrala, America Latina, 

Africa si Orientul Mijlociu. 

Implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC Romania 

pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 730 din 7 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 829/2014 pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organiza-

tia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - Grupul de lucru pentru 

intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat. 

Principalele prevederi 

� Se aproba plata contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare 

Economica – Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat 

(WPSMEE), pentru anul 2014, in suma de 3.600 euro. 

� Contravaloarea in lei a contributiei se asigura din bugetul Ministerului Economiei – 

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism pe anul 

2014. 

Contributia Romaniei la OCDE - Grupul de lucru 

pentru IMM si antreprenoriat 
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In Monmitorul Oficial nr. 730 din 7 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 839/2014 pentru modificarea si completarea art. 7 din Hotararea 

Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea 

Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri 

si Turism. 

Principalele prevederi 

� In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului delegat pentru intreprinderi 

mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, in conditiile legii, se pot organiza 

compartimente, programe si colective temporare de lucru, avand prioritate infiintarea 

structurilor cu atributii in implementarea programelor europene in domeniul 

intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri si turismului. 

� In conditiile legii, in cadrul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, 

Mediul de Afaceri si Turism se pot infiinta unitati de implementare a proiectului, 

denumite in continuareUIP, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru 

implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu incadrare in 

numarul maxim de posturi aprobat. 

Functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 729 din 6 octombrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 62/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului. 

Principalele prevederi 

� Ministerul Finantelor Publice, prin Trezoreria Statului, poate oferi institutiilor publice 

servicii de acceptare de plati electronice cu carduri de plata ale veniturilor bugetului 

general consolidat, cu conditia autorizarii trezoreriei in cel putin unul dintre sistemele de 

plati Mastercard, VISA sau alte sisteme de plati similare. In vederea autorizarii trezoreriei, 

Ministerul Finantelor Publice primeste de la entitatile de plati Mastercard, Visa sau altele 

asemenea un acord prin care acestea accepta autorizarea acesteia. 

� Trezoreria Statului accepta conectarea la un sistem de plata in urmatoarele conditii 

cumulative: 

• nu se constituie niciun fel de garantii de catre Trezoreria Statului si institutii 

publice; 

• comisioanele solicitate de emitentii cardurilor si de catre sistemele de plati se 

exprima in procent si nu depasesc cumulat 0,3% din valoarea fiecarei tranzactii. 

Nu se accepta comisioane fixe sau alte costuri suplimentare pentru Trezoreria 

Statului si institutii publice; 

• nu se accepta solicitarea de alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mente-

nante, update sau upgrade, de catre emitentii cardurilor sau sistemele de plati 

pentru Trezoreria Statului si institutii publice. 

Formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului 
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In Monitorul Oficial nr. 733 din 7 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 3001/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind 

organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii. 

 

Principalele prevederi 

� Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile 

judetene ale finantelor publice si de Directia generala regionala a finantelor publice 

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, in a caror 

raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat. 

Organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 734 din 8 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1654/960/1356/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Adminis-

tratiei Publice, al ministrului Fondurilor Europene si al ministrului 

Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 

336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului ope-

rational regional. 

Principalele prevederi 

� Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 

2007 daca respecta prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin pro-

gramele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt platite prin ordin 

de plata dupa data intrarii in vigoare a contractului de finantare semnat intre beneficiar, 

organismul intermediar si Autoritatea de management a Programului operational 

regional, denumit in continuare contract de finantare. 

� Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate la incepu-

tul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, 

dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din 

amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente 

realizarii lucrarilor pentru investitia de baza). 

� Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functio-

narii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu 

gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, alei si drumuri de acces, 

care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand 

obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati. 

� Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente imprejmuirii definitive a obiectivului de 

investitie. 

Imbunatatirea infrastructurii sociale prin POR 2007-2013 
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In Monitorul Oficial nr. 739 din 10 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1453/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, 

padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu 

cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului 

Operational pentru Pescuit 2007–2013. 

Principalele prevederi 

� Sunt considerate eligibile primele, inclusiv contributiile salariale suportate de catre 

angajat si angajator acordate personalului incadrat in structura Directiei generale 

pescuit – Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit. 

� Sunt considerate eligibile primele, inclusiv contributiile salariale suportate de catre 

angajat si angajator acordate personalului incadrat in alte structuri care contribuie la 

implementarea POP, potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

442/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate in cadrul  

Programului Operational pentru Pescuit 

In Monitorul Oficial nr. 730 din 7 octombrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative din domeniul agriculturii. 

Principalele prevederi 

� In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, persoanele 

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

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

perioadei de pasunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, incepand cu anul de cerere 

2015. 

� In cazul in care proprietarii de animale membri ai colectivitatii locale sunt membri ai 

unei asociatii si exploateaza in comun o suprafata de pasune, contractul de inchiriere/ 

concesionare se incheie cu asociatia, in baza unui centralizator care cuprinde acordul, 

datele de identificare si numarul de animale pe fiecare membru al asociatiei. 

� Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondu-

rilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii 

financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale 

plantelor sau de un incident de mediu reglementeaza modul de infiintare, avizare si 

acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura, in 

vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cau-

zate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme daunatoare 

plantelor sau incidente de mediu. 

Accesarea fondurilor europene aferente platilor pe suprafata 



 

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

  

6 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 734 din 8 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1510/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru 

stabilirea unor masuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a 

producatorilor din sectorul fructe si legume. 

Principalele prevederi 

� Ordinul statueaza cadrul legal necesar punerii in aplicare a prevederilor Regulamen-

tului delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor masuri 

exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a producatorilor de anumite fructe si 

legume si de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014 care este obliga-

toriu in toate elementele sale si se aplica direct. 

� Calculatia cuantumului sprijinului financiar se face in baza devizelor tehnologice-cadru 

intocmite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala 

pentru legume, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti-Maracineni 

pentru fructe, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie 

Valea Calugareasca pentru strugurii de masa. 

Masuri exceptionale de sprijinire a producatorilor  

din sectorul fructe si legume 

In Monitorul Oficial nr. 739 din 10 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului 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. 

Principalele prevederi 

 In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se 

intelege autoritatile si institutiile care au in subordine unitati sanitare, altele decat Ministerul 

Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Justitiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii 

Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Romana, autoritatile administratiei 

publice locale si universitatile de medicina si farmacie acreditate si universitatile care au in 

structura facultati de medicina si farmacie acreditate. 

 In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor, Ministerul Sanatatii si structurile de specialitate 

ale acestuia au acces nemijlocit si utilizeaza datele din cadrul Platformei informatice din 

asigurarile de sanatate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date, cu modificarile si completarile ulterioare. CNAS, precum si furnizorul Platformei 

informatice din asigurarile de sanatate au obligatia de a acorda Ministerului Sanatatii drepturi si 

privilegii de acces la datele informatice, egale cu cele ale CNAS. 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 741 din 10 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 800/1638/1350/1530/1948/135/1200/1327/102/158/125 

al MS, MDRAP, MADR, MMSC, MAE, MAI, MT, MFP, MApN si al Auto-

ritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru siguranta alimentelor si al 

Comisiei Nationale pentru controlul activitatilor nucleare pentru apro-

barea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar 

international 2005 (RSI 2005) in Romania. 

Principalele prevederi 

� Scopul Planului consta in implementarea RSI 2005 in Romania, in vederea asigurarii unui 

raspuns eficient si oportun in domeniul sanatatii publice impotriva raspandirii unor boli 

care pot afecta sanatatea publica si au potential de a traversa granitele, cu evitarea 

interferentei inutile cu traficul si comertul international. 

� Obiectul prezentului plan consta in: 

• stabilirea masurilor si activitatilor desfasurate de catre autoritatile administra-

tiei publice centrale si/sau locale si de catre institutiile cu atributii in domeniu, in 

scopul indeplinirii sarcinilor ce le revin pentru a raspunde rapid si eficient in cazul 

aparitiei unui risc la adresa sanatatii publice, la nivel national, sau la o urgenta de 

sanatate publica de importanta internationala care poate avea consecinte asupra 

populatiei din tara noastra; 

• asigurarea conducerii si coordonarii unitare a misiunilor comune in vederea 

gestionarii actiunilor de limitare si inlaturare a riscului pentru sanatatea publica. 

� Asigurarea raspunsului in situatia aparitiei unor riscuri la adresa sanatatii publice se 

realizeaza in conformitate cu legislatia si planurile/protocoalele ce reglementeaza 

activitatea in domeniul Sistemului national de management al situatiilor de urgenta. 

A fost aprobat Planul national de implementare 

a Regulamentului sanitar international 2005 

In Monitorul Oficial nr. 740 din 10 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din 

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 

Principalele prevederi 

� Plasamentul copilului care nu a implinit varsta de 3 ani poate fi dispus numai la familia 

extinsa, substitutiva sau la asistent maternal, plasamentul acestuia intr-un serviciu de tip 

rezidential fiind interzis. 

� Prin exceptie de la prevederile anterioare, se poate stabili plasamentul intr-un serviciu 

de tip rezidential al copilului mai mic de 3 ani, in situatia in care acesta prezinta 

handicapuri grave, cu dependenta de ingrijiri in servicii de tip rezidential specializate. 

Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului  

a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 732 din 7 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 1049/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara 

al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

� Cu cel putin 6 luni inainte de incetarea mandatului functiei de conducere, dar nu mai 

mult de 9 luni, judecatorii care ocupa aceste functii comunica Directiei resurse umane si 

organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii optiunea cu privire la instanta 

la care vor sa functioneze. 

� Presedintele curtii de apel ia masurile necesare pentru ca, in intervalul de timp dintre 

trimiterea in judecata si suspendarea din functie de catre Sectia pentru judecatori a 

Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecator de la curtea de apel, acesta sa fie 

inlocuit din sedintele de judecata, dupa regulile aplicabile in caz de absenta. 

� Presedintele tribunalului ia masurile necesare pentru ca, in intervalul de timp dintre 

trimiterea in judecata si suspendarea din functie de catre Sectia pentru judecatori a 

Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecator de la tribunal, acesta sa fie inlocuit 

din sedintele de judecata, dupa regulile aplicabile in caz de absenta. 

� Presedintele judecatoriei ia masurile necesare pentru ca, in intervalul de timp dintre 

trimiterea in judecata si suspendarea din functie de catre Sectia pentru judecatori a 

Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecator de la judecatorie, acesta sa fie inlo-

cuit din sedintele de judecata, dupa regulile aplicabile in caz de absenta.  

Registrul special privind mandatul ad-hoc 

� In acest registru se inregistreaza cererile de numire a unui mandatar ad-hoc, cu urma-

toarele mentiuni: numarul cererii, denumirea entitatii care solicita aplicarea procedurii 

mandatului ad-hoc, solutia pronuntata, incetarea mandatului, observatii. 

� Registrul special privind mandatul ad-hoc se pastreaza la cabinetul presedintelui, in grija 

primului grefier, nefiind destinat publicitatii. 

Registrul privind evidenta practicii instantelor de control judiciar 

� In acest registru se inregistreaza toate dosarele sosite de la instantele de control 

judiciar si solutiile pronuntate in caile de atac. 

� Cauzele avand ca obiect luarea, revocarea sau inlocuirea unei masuri preventive cu 

privire la inculpatul condamnat, dupa pronuntarea hotararii asupra fondului cauzei, pana 

la sesizarea instantei de apel, in conditiile art. 399 alin. (10) din Legea nr. 135/2010 

privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutio-

neaza de completul care a pronuntat hotararea asupra fondului cauzei, daca judeca-

torul care a intrat in compunerea acelui complet isi desfasoara activitatea in cadrul 

sectiei sau, dupa caz, al instantei si la data stabilita pentru solutionarea acestor cauze. 

� Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru formulate dupa ramanerea definitiva a 

hotararii se vor inregistra cu numar nou de dosar si se vor repartiza completului care a 

judecat cauza. 

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti  

a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 735 din 8 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 850/2014 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 se aloca un plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit 

art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modifi-

cari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de 

25 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finantarii prin program a achizitiei 

sau construirii unei locuinte de catre persoanele fizice cu cetatenie romana care 

locuiesc in strainatate si care au permis de munca si de sedere eliberate de autoritatile 

competente ale statului respectiv. 

Normele de implementare a programului „Prima casa” 

 au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 737 din 9 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 8/2014 a Camerei Consultantilor Fiscali privind sustinerea 

examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant 

fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, 

denumit in continuare examen, va avea loc in municipiul Bucuresti la data de 15 

noiembrie 2014. 

� Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali 

pana la data de 10 noiembrie 2014 

� Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen si va consta intr-o 

proba scrisa sub forma de test-grila. 

� Inscrierile la examen se fac in perioada 10 octombrie 2014 - 31 octombrie 2014 pe site-

ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin 

servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russe nr. 13-19, 

et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti. 

� Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal dosarul de inscriere va contine cererea de 

inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare, si documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul 

pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consul-

tant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor 

Fiscali nr. 7/2014. 

Sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal - 

sesiunea noiembrie 2014 



 

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

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 736 din 9 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 2906/2014 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al 

ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Instructiunilor pentru 

aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

de procedura fiscala. 

Principalele prevederi 

� Orice persoana care formuleaza o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal 

trebuie sa demonstreze dreptul sau sau interesul legitim lezat. 

� Prin lipsa actului administrativ fiscal se intelege nesolutionarea, in mod nejustificat, in 

termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ 

fiscal, asa cum prevede art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Prin organ ierarhic superior se intelege structura condusa de persoana care are 

competenta de decizie fata de care conducatorul organului fiscal care refuza in mod 

nejustificat emiterea actului administrativ fiscal se subordoneaza in mod direct. 

� In cazul deciziilor emise potrivit art. 89 din Codul de procedura fiscala, bazele de 

impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de 

impunere, nu si a deciziilor de impunere emise ulterior in temeiul acesteia. 

Instructiuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedura fiscala   

Forma si continutul contestatiei 

� In situatia in care contestatorul precizeaza ca obiectul contestatiei il formeaza actul 

administrativ fiscal atacat, fara insa a mentiona, inauntrul termenului acordat de 

organul de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de 

impozite, taxe, datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau masurile 

pe care le contesta, contestatia se considera formulata impotriva intregului act 

administrativ fiscal. 

� In situatia in care contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, 

organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea, iar in cazul in care 

contestatorul se afla in procedura de insolventa/ reorganizare/faliment/lichidare, 

contestatia va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului 

judiciar sau a lichidatorului, dupa caz. 

� In situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele care privesc depunerea in 

original a imputernicirii sau in copie legalizata, semnatura, precum si stampilarea 

acesteia, organele de solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scri-

soare recomandata cu confirmare de primire, ca in termen de 5 zile de la comunicare sa 

indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, contestatia va fi respinsa, fara a se mai 

antama fondul cauzei. 

� Contestatiile formulate de persoanele fizice vor fi insotite de o copie a actului de 

identitate. Confirmarile de primire se vor anexa la dosarul cauzei. 

� Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la 

motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv. 

� Motivarea contestatiei se va face cu respectarea dispozitiilor privind termenul de 

depunere a contestatiilor, sub sanctiunea decaderii. 

MFP a aprobat procedura de contestare a lipsei  

unui act administrativ fiscal 
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In Monitorul Oficial nr. 741 din 10 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1369/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru modifi-

carea si completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 

1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordo-

nanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu 

prevederile art. 112 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala la 

solicitarea unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in care se inscriu crean-

tele fiscale exigibile, existente in sold la 30 septembrie 2014 si neachitate pana la data 

eliberarii acestora, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/ amanarilor la plata, 

potrivit legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata.  

� In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, 

reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, buge-

tului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii 

si/sau decizii emise de organele fiscale competente, precum si deciziile de esalonare/ 

amanare la plata comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala. 

� Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor, comunica unitatilor 

Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac 

obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale restante exigibile, existente in 

sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii 

documentelor, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit 

legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata, actualizate 

pana la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat 

creantele fiscale restante. 

� In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul docu-

mentelor de plata sunt mai mari decat creantele fiscale restante, exigibile, existente in 

sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu platile efectuate pana la data primirii 

documentelor, precum si sumele ce fac obiectul esalonarilor/amanarilor la plata, potrivit 

legii, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarilor/amanarilor la plata, actualizate 

pana la data primirii documentelor, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului docu-

mentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt motivele/erorile constatate. 

Emiterea certificatelor de atestare fiscala 
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In Monitorul Oficial nr. 738 din 9 octombrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 460 din 16 septembrie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 

2, pct. 7, pct. 10 si pct. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru 

alegerea Presedintelui Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Prin incheierea din 20 august 2014, pronuntata in Dosarul nr. 5.013/2/2014, Curtea de 

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

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2, pct. 7, 

pct. 10 si pct. 15 din O.U.G. nr. 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 

370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. 

� Exceptia a fost invocata de Partidul National Liberal, prin reprezentant legal presedinte 

Iohannis Klaus-Werner, intr-o cauza avand ca obiect anulare act administrativ. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prin 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2014 Guvernul Romaniei a legiferat modificari 

in sistemul electoral privind alegerea Presedintelui Romaniei, modificari care vizeaza 

componenta comisiilor electorale, procedura de delimitare a sectiilor de votare, 

procedura de inregistrare a candidatilor, procedura de inregistrare a alegatorilor in liste. 

In opinia autorului exceptiei, aceste modificari sunt de natura sa aduca atingere 

principiilor fundamentale care stau la baza statului de drept, incalca principiul legalitatii 

si al securitatii juridice. 

� Se invoca recomandarile Comisiei pentru Democratie prin Drept cuprinse in Raportul 

explicativ al Codului de bune practici in materie electorala, care statueaza asupra 

necesitatii asigurarii stabilitatii legii electorale:„elementele fundamentale ale dreptului 

electoral, in special sistemul electoral pmpriu-zis, componenta comisiilor electorale si 

delimitarea circumscriptiilor electorale nu ar trebui sa poata fi amendate inainte cu un 

an pana la alegeri.” De asemenea se invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale in care se 

retine ca „actele Comisiei, chiar daca au valoare de recomandare, nu pot fi ignorate, 

deoarece incorporeaza o bogata practica a statelor democratice.” 

� Curtea Constitutionala a decis respingerea ca inadmisibila a exceptiei de neconstitu-

tionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2, pct. 7, pct. 10 si pct. 15 din O.U.G. nr. 45/2014 

privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui 

Romaniei, invocata de Partidul National Liberal, prin reprezentant legal presedinte 

Iohannis Klaus-Werner, in Dosarul nr. 5.013/2/2014 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a 

VIII-a contencios administrativ si fiscal. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor Augustin Zegrean, Prof. univ. dr. Mircea 

Stefan Minea si Daniel Marius Morar se arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor O.U.G. nr. 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 

pentru alegerea Presedintelui Romanie este intemeiata si trebuia admisa. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a OUG de modificare a Legii pentru alegerea Presedintelui Romaniei 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege privind ratificarea 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 

� Proiect de Lege pentru ratificarea 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 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 

13 din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 

2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei 

electrice si gazelor naturale nr. 123/2012 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2014 pentru modificarea O.G. nr. 24/2010 

privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European 

de Garantare Agricola 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din O.U.G. nr. 

125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 

complementare, care se acorda in agricultura incepind 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 stabilirea metodologiei de aprobare, arborare si folosire a steagurilor 

unitatilor administrative-teritoriale 

� Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.G. nr. 81/2000 privind certificarea 

incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta 

circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin 

inspectia tehnica periodica 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 55 din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim 

de taxi si in regim de inchirirere 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 5/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire 

institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de donator 

de asistenta tehnica 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 7/2014 privind aprobarea platii cotizatiei anuale a 

Romaniei ca membru asociat la Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice (SCAR), 

precum si pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la 

organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea O.G. 

nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.”-S.A. 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea 

infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic 

national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu 

putere instalata mai mare de 15 MW 

� Proiect de Lege pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa/picior 

� Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de actiuni detinut de stat 

la Societatea Nationala „Aeroportul International Timisoara-Traian Vuia” - S.A. din proprieta-

tea privata a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor in proprietatea privata 

a judetului Timis 

� Proiect de Lege pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din O.G. nr. 41/1998 privind 

taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din O.U.G. nr. 

37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar 

�Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind 

controlul statului in domeniul constructiilor 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum si pentru stabilirea 

unor masuri in domeniul produselor agroalimentare ecologice 

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele 

masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor 

publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei 

� Propunere legislativa privind organizarea si functionarea caselor de ajutor reciproc 

� Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului 
 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 1901 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii 

� Propunere legislativa de modificare a O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea 

Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 

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

proprietate publica 
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Biroul de Informare al Parlamentului European (Bulgaria) > procedura de selectie pe baza de calificari 

si de teste in vederea intocmirii unei liste de candidati eligibili pentru postul de sef de unitate (AD 9). 

nuntul a fost publicat in JO C 352A  din 7 octombrie 2014. 
 

Inscriere: Candidatii trebuie sa utilizeze actul de candidatura in engleza, franceza sau germana (original 

sau copie) corespunzator acestui anunt de recrutare si inclus in Jurnalul Oficial publicat de Oficiul 

pentru Publicatii al UE.  
 

Ghid adresat candidatilor la procedurile de selectie organizate de Parlamentul European: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.352.01.0001.01.RON  
 

Termen-limita: Actul de candidatura si fotocopiile documentelor trebuie expediate, in mod obligato-

riu, prin corespondenta recomandata, pana cel tarziu la 7 noiembrie 2014 (stampila postei constituind 

o dovada in acest sens), la urmatoarea adresa postala: PARLEMENT EUROPEEN - Unite concours – 

MON 04 S 010, Procedure de selection PE/180/S (trebuie indicat numarul de referinta al procedurii de 

selectie), 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique 

 

Candidatii sunt rugati SA NU TELEFONEZE in legatura cu calendarul procedurii. 

 

Daca nu le parvine o scrisoare prin e-mail privind candidatura lor pana la 31 ianuarie 2015, candidatii 

sunt invitati, in conformitate cu obligatia de diligenta care le revine, sa trimita Unitatii pentru concursuri 

si proceduri de selectie un fax (+32 22831717), un e-mail (PE-180-S@ep.europa.eu) sau o scrisoare. 

 

 Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor, Stockholm (ECDC) > post vacant pentru functia 

de director (agent temporar – gradul AD 14). Anuntul a fost publicat in JO C 354A  din 8 octombrie 2014. 
 

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, urmand procedura indicata la https://ec.europa.eu/dgs/ 

human-resources/seniormanagementvacancies/. Se recomanda cu insistenta sa nu asteptati pana in 

ultimele zile ale perioadei de depunere a candidaturilor, intrucat traficul internet intens sau o pro-

blema de conectare la internet ar putea conduce la intreruperea procedurii. In cazul in care aveti 

nevoie de informatii suplimentare sau intampinati probleme tehnice, trimiteti un e-mail la adresa: 

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 5 noiembrie 2014. Inscrierea online nu va mai fi posibila dupa ora 

12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

 

 Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Viena (FRA) > post vacant pentru functia 

de director (agent temporar – gradul AD 14). Anuntul a fost publicat in JO C 358A din 10 octombrie 2014. 
 

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, urmand procedura indicata la https://ec.europa.eu/ 

dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/. Se recomanda cu insistenta sa nu asteptati pana 

in ultimele zile ale perioadei de depunere a candidaturilor, intrucat traficul internet intens sau o pro-

blema de conectare la internet ar putea conduce la intreruperea procedurii. In cazul in care aveti 

nevoie de informatii suplimentare sau intampinati probleme tehnice, trimiteti un e-mail la adresa: 

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 7 noiembrie 2014. Inscrierea online nu va mai fi posibila dupa ora 

12.00 (dupa-amiaza), 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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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 351 din 6 octombrie 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-268/13 Elena Petru v. Casa Judeteana de Asigurari de 

Sanatate Sibiu si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 
 

Autorizatia de rambursare a cheltuielilor medicale efectuate in strainatate nu poate fi refuzata 

atunci cand o lipsa a medicamentelor si a materialelor medicale de prima necesitate impiedica 

asiguratul social sa beneficieze de tratamentul spitalicesc in timp util in statul membru de 

resedinta. Aceasta imposibilitate trebuie apreciata atat la nivelul ansamblului spitalelor din 

acest stat membru apte sa acorde tratamentul respectiv, cat si in raport cu intervalul de timp 

in care tratamentul poate fi obtinut in timp util. 
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- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

Noi dispozitii privind piata de capital 

 

  

Fonduri alocate pentru romanii din strainatate in 

cadrul Programului „Prima Casa”  
 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 6 octombrie un 

proiect de hotarare pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 

717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului 

„Prima casa”. 

Conform notei de fundamentare, se propune stabilirea unui plafon destinat pentru garantarea 

achizitiei sau construirii unei locuinte de catre persoanele cu cetatenie romana care locuiesc in 

strainatate si au permis de sedere si de munca, eliberate de autoritatile statului respectiv.  

 

Acest plafon reprezinta o parte din plafonul ramas nealocat si/sau neutilizat destinat ANL, devenit 

plafon general de garantare in cadrul programului Prima Casa, potrivit art. 3 alin. (21) din Anexa 

nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, fapt ce permite acordarea de 

garantii pentru toate tipurile de locuinte prevazute in legislatia Programului. 

 

Astfel, un plafon de 25 milioane lei va fi destinat exclusiv achizitiei sau construirii de locuinte 

pentru persoanele cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate si au permis de sedere si de 

munca eliberate de autoritatile statului respectiv. 

 

� 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. 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 8 octombrie un 

proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 

privind piata de capital. 

Conform notei de fundamentare, modificarile propuse vizeaza in principal urmatoarele aspecte: 

� facilitarea accesului la piata de capital romaneasca; 

� respectarea drepturilor fundamentale ale investitorilor, cum ar fi dreptul de vot sau dreptul la 

dividende; 

� guvernanta corporativa a emitentilor si transparenta acestora, inclusiv raportarea informatiilor 

relevante pentru participantii la piata; 

� simplificarea regimului ofertelor publice si al listarilor de actiuni si obligatiuni; 

� eliminarea pragurilor de detinere a actiunilor emise de operatorii de piata si a Societatile de 

Investitii Financiare (S.I.F.) care creeaza blocaje in functionarea acestor entitati si influenteaza 

negativ piata de capital locala; 

� eliminarea din cadrul actelor constitutive ale S.I.F. si ale operatorilor de piata a unor prevederi 

restrictive referitoare la conditiile de intrunire a cvorumului si de adoptare a hotararilor 

adunarilor generale ale actionarilor, care fac dificila desfasurarea acestora.  

 

� 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. 



 

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

 

MJ propune suplimentarea numarului de posturi

din Ministerul Public si instantele judecatoresti 

Decrete, sesizari de neconstitutiona

 

  Ministerului 

hotarari privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru 

Ministerul Public, respectiv pentru instantele judecatoresti

Conform notei de fundamentare

� suplimentarea numarului maxim de posturi din cadrul Ministerului Public cu 50 de posturi de 

personal auxiliar de specialitate;

� suplimentarea numarului de posturi de personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor 

judecatoresti cu 92 de posturi, in vederea repartizarii absolventilor Scolii Nationale de Grefieri 

promotia decembrie 2014

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport precum si 

pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea 

producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Standardului International Lista interzisa pentru anul 

2014; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Cehe;

• Decret privind promulgarea Legii pe

privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. 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; 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de 

eficientizare a sistemului de gestionare a 

 

Sesizari de neconstitutionalitate

Presedintele Romaniei a trimis joi, 9 octombrie, pre

tutionalitate asupra Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 

 

Cereri de reexaminare 

Presedintele a semnat joi, 9 octombrie, cererea de reexaminare asupra Legii pentru completarea Legii

nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia

 

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

 

MJ propune suplimentarea numarului de posturi

din Ministerul Public si instantele judecatoresti 

Decrete, sesizari de neconstitutionalitate si cereri de reexaminare 

Ministerului Justitiei a publicat pe data de 6 octombrie doua

hotarari privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru 

Ministerul Public, respectiv pentru instantele judecatoresti

Conform notei de fundamentare, prin proiecte se propune: 

suplimentarea numarului maxim de posturi din cadrul Ministerului Public cu 50 de posturi de 

personal auxiliar de specialitate; 

suplimentarea numarului de posturi de personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor 

judecatoresti cu 92 de posturi, in vederea repartizarii absolventilor Scolii Nationale de Grefieri 

promotia decembrie 2014. 

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

publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport precum si 

pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea 

icit de substante dopante cu grad mare de risc; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Standardului International Lista interzisa pentru anul 

• Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Cehe; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea 

reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de 

eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. 

Sesizari de neconstitutionalitate 

niei a trimis joi, 9 octombrie, presedintelui Curtii Constitutionale o sesizare de neconsti

ionalitate asupra Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

edintele a semnat joi, 9 octombrie, cererea de reexaminare asupra Legii pentru completarea Legii

nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviat

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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MJ propune suplimentarea numarului de posturi 

din Ministerul Public si instantele judecatoresti  

litate si cereri de reexaminare  

Justitiei a publicat pe data de 6 octombrie doua proiecte de 

hotarari privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru 

Ministerul Public, respectiv pentru instantele judecatoresti. 

suplimentarea numarului maxim de posturi din cadrul Ministerului Public cu 50 de posturi de 

suplimentarea numarului de posturi de personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor 

judecatoresti cu 92 de posturi, in vederea repartizarii absolventilor Scolii Nationale de Grefieri – 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Standardului International Lista interzisa pentru anul 

ntru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea 

reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de 

ionale o sesizare de neconsti-

Codul penal. 

edintele a semnat joi, 9 octombrie, cererea de reexaminare asupra Legii pentru completarea Legii 

tia civila din Romania. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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• analiza principalelor metode de interpretare a dreptului civil

• analiza normelor juridice di

• abordare interdisciplinara cu referiri la stiintele de ramura, i

atat de drept intern, cat si de drept european

• ample referinte bibliografice

Va dorim lectura placuta 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

Baza dreptului civil 

analiza principalelor metode de interpretare a dreptului civil 

analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enuntate in noile Coduri

abordare interdisciplinara cu referiri la stiintele de ramura, in special la normele procesuale 

i de drept european 

e bibliografice 

 

Continutul lucrarii este axat pe problemele care 

constituie teoria generala a dreptului civil, incepand cu 

caracterizarea dreptului civil si terminand cu prescriptia 

si decaderea, care sunt tratate din perspectiva noilor 

reglementari continute de Codul civil intrat in vigoare la 

1 octombrie 2011. 

 

Lucrarea este destinata in primul 

masteranzilor si doctoranzilor in drept. Asa cum autorul 

ne-a obisnuit deja, in lucrare au fost inserate si multe 

informatii utile teoreticienilor, dar s

tului, fie ei avocati, notari, judecatori s

 

 

Autor: Eugen Chelaru 

Teoria generala a dreptului civil 

Editura C.H. Beck, 2014 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

n noile Coduri 

n special la normele procesuale 

Continutul lucrarii este axat pe problemele care 

dreptului civil, incepand cu 

caracterizarea dreptului civil si terminand cu prescriptia 

si decaderea, care sunt tratate din perspectiva noilor 

reglementari continute de Codul civil intrat in vigoare la 

Lucrarea este destinata in primul rand studentilor, 

si doctoranzilor in drept. Asa cum autorul 

a obisnuit deja, in lucrare au fost inserate si multe 

informatii utile teoreticienilor, dar si practicienilor drep-

judecatori si chiar procurori. 



 

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

Continut personalizat in pachetele tematice 

Obtine o imagine completa a problemelor juridice analizate cu ajutorul a peste 300 de con-

tracte sau a notelor si explicatiilor pe marginea Noului Cod penal si Noului Cod de proce-

dura penala, in pachete tematice de legislatie sau legislatie completata de jurisprudenta. 

Ai de unde alege - Doctrina in materie penala sau contracte 

generale si administrative 
 

Practic – Cartea de contracte si Cartea de contracte administrative 

Prevederile cuprise in Noul Cod civil si Noul Cod de procedura civila se 

reflecta in cele peste 100 de contracte cuprinse Cartea de contracte.  

Modele. Comentarii. Explicatii.  

 

Specializat – Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala – 

Note. Corelatii. Explicatii 

Noua legislatie in materie penala adnotata sub coordonarea lui Mihai 

Hotca, respectiv a profesorului univ. dr. Petre Buneci este indispen-

sabila avocatilor practicieni de drept penal. 

 

Treci la nivelul urmator de informare juridica, alegand unul dintre pachetele tematice 

Legalis®. Contacteaza-ne pentru mai multe detalii la numarul de telefon  021/410.08.01 

sau prin email la adresa legalis@beck.ro 
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InfoLEGALis 

selectie a noutat

 

Informatiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

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 

 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

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 

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 

Cartile bune creeaza dependenta! 
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