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In Monitorul Oficial nr. 743 din 13 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru 

dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea 

mediului de afaceri din Romania – Orizont 2020. 

Principalele prevederi 

� Romania de astazi, stat membru al UE, are un urias potential de dezvoltare economica si 

sociala pe termen lung, existent indeosebi la nivel local, acolo unde intreprinzatorii si 

IMM-urile vor fi incurajate si stimulate sa valorifice, intr-un mod profitabil si judicios 

pentru societatea romaneasca, oportunitatile de afaceri curente si de perspectiva 

previzibila. In acelasi timp, vor fi sustinute, prin interventii publice adecvate, initiativele 

antreprenoriale orientate spre piete externe (Act local, think global), indeosebi aflate in 

proximitatea Romaniei. Expunerea de motive a acestei orientari fundamentale a 

Strategiei este prezentata mai jos: 

� „Ganditi mai intai la scara mica“ (Think small first) este principiul fundamental al 

actualei politici comunitare, aplicabila in sfera afacerilor mici si mijlocii, care a fost 

statuata in documentul strategic al Comisiei Europene „Small Business Act for Europe“ 

in anul 2008. In situatia socioeconomica din prezent a Romaniei, principiul „Think small 

first“ poate fi extins, intr-un mod util pentru decidentii politici, sub forma: „Priviti mai 

intai, la nivel local“. Principala particularitate demografica a Romaniei, care o 

singularizeaza in randul tarilor comunitare, este procentul foarte mare al populatiei 

rurale: circa 46% din totalul populatiei. 

Dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii 

si imbunatatirea mediului de afaceri 

In Monitorul Oficial nr. 745 din 13 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 133/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a 

sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene indeplineste rolul 

de Autoritate de management in intelesul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si 

Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor 

dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri pentru 

urmatoarele programe operationale: Programul operational „Infrastructura mare”, 

Programul operational „Competitivitate”, Programul operational „Capital uman”, 

Programul operational „Asistenta tehnica” si Programul operational „Ajutorarea 

persoanelor defavorizate”. 

Masuri de eficientizare a sistemului de gestionare 

a instrumentelor structurale 
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In Monitorul Oficial nr. 745 din 13 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 863/2014 privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului platilor 

directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor 

specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. 

Principalele prevederi 

� Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemelor de plati sunt cei prevazuti in 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati 

directe si plati nationale directe complementare, 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, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 139/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de catre 

Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2014 si publicat in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014. 

Stabilirea cuantumului platilor directe unice pe suprafata 

care se acorda in agricultura in sectorul vegetal 

In Monitorul Oficial nr. 748 din 14 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 865/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru 

compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate in 

perioada ianuarie-august 2014 care se acorda in agricultura, in sectorul 

vegetal”. 

Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare stabileste cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de 

minimis in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 

decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol, denumit in continuare 

Regulament. 

� Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica 

urmatoarelor categorii de ajutoare: 

• ajutoarelor a caror valoare este fixata pe baza pretului sau a cantitatii de produse 

cumparate sau introduse pe piata; 

• ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte 

state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoa-

relor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor 

cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

• ajutoarelor conditionate de utilizarea cu precadere a produselor nationale fata de 

produsele importate. 

� Ajutoarele de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in 

domeniul productiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor 

datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada ianuarie-

august 2014 asupra culturilor agricole/plantatiilor pomicole, viticole, constatate de catre 

comisiile de specialisti constituite prin ordin al prefectului. 

Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor  

fenomenelor hidrometeorologice 
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In Monitorull Oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv 

in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru 

completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si 

administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. 

 

Principalele prevederi 

� Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, 

dupa caz, judiciare, generate de prezenta lege, sunt interzise instrainarea, concesiona-

rea, locatia de gestiune, asocierea in participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si 

orice inchiriere sau subinchiriere in beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, 

grevarea cu sarcini sub orice forma a bunurilor imobile — terenuri si/sau constructii 

notificate potrivit prevederilor prezentei legi. 

� Terenurile inscrise in cartea funciara ca fiind in categoria curti-constructii, terenuri ce 

se afla in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau 

declarate ca spatii verzi, in sensul legii, decat dupa indeplinirea procedurii de expropriere 

conform legislatiei in domeniu. 

Administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor 

In Monitorul Oficial nr. 747 din 14 octombrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1426/2014 al MADR privind aprobarea Normelor metodologice pen-

tru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare/preluare a infra-

structurii de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statu-

lui de la Agentia Nationala de imbunatatiri Funciare la organizatia de imbu-

natatiri funciare sau federatia de organizatii de imbunatatiri funciare. 

Principalele prevederi 

� Normele metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-

preluare a infrastructurii de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al 

statului de la Agentia Nationala de imbunatatiri Funciare la organizatia de imbunatatiri 

funciare sau federatia de organizatii de imbunatatiri funciare sunt elaborate in temeiul 

art. 21 din Normele metodologice si procedurile privind constituirea, utilizarea si 

eliberarea garantiei de asigurare a bunei functionari a infrastructurii de imbunatatiri 

funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinta in favoarea 

organizatiilor de imbunatatiri funciare si a federatiilor de organizatii de imbunatatiri 

funciare, aprobate prinHotararea Guvernului nr. 579/2014, denumite in continuare 

norme metodologice. 

� Normele prezinta cadrul general pentru elaborarea protocoalelor prevazute la art. 27 

alin. (11) si art. 28 alin. (2) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 73 din Normele metodologice de 

aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1.872/2005, 

cu modificarile ulterioare. 

Infrastructura de imbunatatiri funciare din domeniul 

 public sau privat al statului 
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In Monitorul Oficial nr. 747 din 14 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 836/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si 

al Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura pentru aprobarea 

conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a 

acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu 

regim special. 

Principalele prevederi 

� Structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura emit, 

suspenda sau retrag profesionistilor prevazuti la art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 470/2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare, acordul de distribuire si utilizare a formularelor 

documentelor cu regim special prevazute la art. 9 alin. (2) din Normele referitoare la 

provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de 

depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si 

a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European 

si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care 

introduc pe piata lemn si produse din lemn, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme, in 

conditiile stabilite de prezentul ordin. 

Ministerul Mediului a aprobat procedura de emitere a acordulu 

de distribuire a documentelor cu regim special 

In Monitorul Oficial nr. 754 din 16 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific 

compensatoriu acordat exploatatii lor vegetale inregistrate in sistemul 

de agricultura ecologica”. 

Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare stabileste o schema transparenta de ajutor de minimis, in confor-

mitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis in sectorul agricol, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L nr. 352/2013, denumit in continuare Regulamentul de minimisin sectorul agricol. 

� In conformitate cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol, 

schema este exceptata de la obligatia de notificare prevazuta la art. 108 alin. (3) din 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. 

� Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei. 

� Schema are ca scop acordarea de plati compensatorii beneficiarilor care detin 

exploatatii vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica. 

� Bugetul total estimat al schemei este de 10.600.000 lei. 

Ajutor compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate 

in sistemul de agricultura ecologica 
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In Monitorul Oficial nr. 755 din 16 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1602/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 

pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea si controlul calitatii 

(QA/QC) Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera. 

Principalele prevederi 

� Procedura reglementeaza totalitatea aspectelor cu privire la procesul de asigurare si 

control al calitatii datelor specifice Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de 

sera. 

� Autoritatea competenta reprezinta institutia responsabila pentru asigurarea si controlul 

calitatii datelor specifice INEGES. 

� Datele si informatiile necesare realizarii INEGES sunt furnizate in conformitate cu 

prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.570/2007 privind infiintarea Sistemului national 

pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare 

a tuturor gazelor cu efect de sera, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

� Activitatile privind asigurarea si controlul calitatii INEGES trebuie sa ia in considerare 

urmatoarele principii: 

• transparenta inventarului – premisele si metodologiile utilizate pentru pregatirea 

INEGES trebuie explicate clar pentru a facilita intelegerea procesului de pregatire 

a INEGES, potentiala reconstituire a acestuia si evaluarea INEGES de catre experti 

independenti in cadrul procesului anual de revizuire si de catre public; 

• consecventa inventarului – INEGES trebuie sa fie consecvent, la nivelul tuturor 

elementelor sale, cu inventarele aferente celorlalti ani din perioada analizata. 

INEGES este considerat consecvent daca aceleasi metodologii au fost utilizate 

pentru anul de baza si pentru cei subsecventi si daca seturi de date consecvente 

sunt utilizate pentru estimarea emisiilor din surse sau a retinerilor prin 

sechestrare a dioxidului de carbon; 

• comparabilitatea inventarului – estimarile emisiilor si a retinerilor prin 

sechestrare raportate de catre fiecare tara inclusa in anexa I la UNFCCC trebuie sa 

fie comparabile cu cele raportate de celelalte tari incluse in anexa I la UNFCCC. In 

acest scop, tarile incluse in anexa I la UNFCCC trebuie sa tina seama de 

prevederile documentelor relevante oficiale; 

• caracterul complet al inventarului – estimarile trebuie sa acopere toate sursele si 

toate retinerile prin sechestrare, toate gazele, incluse in Liniile directoare IPCC si 

toate celelalte categorii existente relevante sursa/retinere prin sechestrare, 

specifice tarilor incluse in anexa I la UNFCCC. Completitudinea semnifica, de 

asemenea, acoperirea geografica in totalitate a surselor si retinerilor prin 

sechestrare; 

• acuratetea inventarului – reprezinta gradul de exactitate a estimarii emisiilor sau 

retinerilor prin sechestrare. Estimarile trebuie sa fie precise in sensul ca nu sunt 

in mod sistematic nici mai mici si nici mai mari decat nivelul real al emisiilor sau a 

retinerilor prin sechestrare si in vederea reducerii incertitudinilor. 

� Obiectivul general al prezentei proceduri il reprezinta pregatirea INEGES in conformitate 

cu recomandarile documentelor relevante oficiale. 

Asigurarea si controlul calitatii Inventarului national 

al emisiilor de gaze cu efect de sera 
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In Monitorul Oficial nr. 742 din 13octombrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind 

serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor 

consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in 

strainatate. 

Principalele prevederi 

� Taxele pentru serviciile consulare prestate se incaseaza, de regula, prin transfer bancar 

sau direct de catre personalul consular, prin instrumente electronice de plata. 

� In cazul in care taxele consulare nu se pot incasa in conditiile prevazute anterior, 

personalul consular le va incasa direct in numerar, pe baza de chitanta cu regim special. 

� Autoritatea consulara presteaza in regim de gratuitate orice servicii consulare necesare 

in interesul statului, inclusiv atunci cand statul roman actioneaza in nume propriu 

pentru dobandirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale, 

precum si serviciile consulare solicitate de personalul civil si militar al statului, trimis in 

misiune in strainatate, si de membrii de familie insotitori. 

� Sefii oficiilor consulare si coordonatorii sectiilor consulare ale misiunilor diplomatice 

sau, dupa caz, sefii misiunilor diplomatice pot reduce sau scuti de la plata taxelor 

consulare, pe baza de cerere scrisa, motivata, persoanele aflate in situatii deosebite si 

fara posibilitati materiale. 

� Pentru solicitantii de servicii consulare care nu se incadreaza in una dintre situatiile 

prevazute anterior, in cazuri individuale temeinic justificate, personalul diplomatic si 

consular competent poate acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor consulare din 

ratiuni umanitare, de curtoazie ori atunci cand aceasta masura serveste la protejarea 

intereselor culturale sau in materie de politica externa ale Romaniei. 

Care sunt serviciile consulare pentru care se percep taxe 

In Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 137/2014 privind aprobarea O.G. nr. 1/2014 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania 

si a O.G. nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au 

dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, 

precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si 

Spatiului Economic European. 

Principalele prevederi 

� Cererea de azil a strainului care provine dintr-o tara sigura de origine este respinsa ca 

evident nefondata, cu exceptia cazului in care situatia de fapt sau dovezile prezentate de 

solicitant arata existenta unei temeri bine intemeiate de persecutie in sensul art. 23. In 

acest caz solicitantul primeste accesul la procedura originara. 

Legea privind azilul in Romania a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 744 din 13 octombrie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 128/2014 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 produ-

cerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc. 

Principalele prevederi 

� In examinarea faptelor si aspectelor juridice ale unui caz de incalcare a reglementarilor 

antidoping, jurisdictia de solutionare a cauzelor o au doar instantele sportive, instanta 

de ultim grad fiind Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne. 

� In vederea combaterii fenomenului de dopaj in sport functioneaza Agentia Nationala 

Anti-Doping, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica, 

cu autonomie decizionala si operationala in activitatea antidoping si de cercetare 

stiintifica in domeniu, coordonata de prim-ministru, finantata din venituri proprii si 

subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 

Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37–39, sectorul 2. 

� Personalul Agentiei este personal contractual si este salarizat la nivelul prevazut 

pentru aparatul de lucru al Guvernului. 

Combaterea producerii si traficului ilicit de substante  

dopante cu grad mare de risc 

In Monitorul Oficial nr. 745 din 13 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. M.97/2014 al ministrului Apararii Nationale pentru 

aprobarea Regulamentului serviciului interior. 

Principalele prevederi 

� Regulamentul serviciului interior stabileste regulile generale, responsabilitatile si modul 

de organizare si executare a serviciului interior in obiectivele militare. 

� Serviciul interior in obiectivele militare asigura coordonarea activitatilor desfasurate, 

respectarea ordinii interioare, mentinerea capacitatii de actiune si asigurarea pazei 

acestora. 

� In obiectivele militare puse la dispozitia fortelor altor state, serviciul interior se organi-

zeaza si executa in conditiile stabilite prin acordurile incheiate intre autoritatile romane 

si cele ale statelor respective. 

� Pastrarea integritatii imobilelor disponibilizate aflate in evidenta Directiei domenii si 

infrastructuri se executa prin serviciul de planton, cu personal apartinand unui prestator 

selectat conform legislatiei achizitiilor publice sau cu personal propriu din compunerea 

formatiunilor de administrare cazarmi si/sau al subunitatilor de paza. 

Ministrul Apararii Nationale a aprobat Regulamentul serviciului interior 
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In Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014 a fost publicata Legea 

nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 

privind Codul de procedura civila,precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative conexe. 

Principalele prevederi 

� In cazul in care cauza nu este de competenta sa, completul caruia i-a fost repartizata 

cererea dispune, prin incheiere data fara citarea partilor, trimiterea dosarului 

completului specializat competent sau, dupa caz, sectiei specializate competente din 

cadrul instantei sesizate. Dispozitiile privitoare la necompetenta si conflictele de 

competenta se aplica prin asemanare. 

� Cand cererea nu indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197, reclamantului i se vor 

comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea 

comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea 

anularii cererii. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un 

reprezentant comun, caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. 202 alin. (3). 

Obligatiile susceptibile de executare silita 

� Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, de 

executare silita predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, 

a unei plantatii ori a altei lucrari, incredintarea minorului, stabilirea locuintei si vizitarea 

acestuia sau in luarea unei alte masuri stabilite prin titlul executoriu. 

� In cazul in care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobanzi, penalitati 

sau alte sume, care se cuvin creditorului, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele 

vor fi calculate de executorul judecatoresc, potrivit legii. 

� De asemenea, executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza 

valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor 

cuprinse in titlul executoriu. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea 

criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in 

functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit 

executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit 

exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri. 

� Daca titlul executoriu nu cuprinde dobanzi, penalitati sau alte sume, insa ele se cuvin 

de plin drept creditorului, potrivit art. 1535 din Codul civil sau altor dispozitii legale 

speciale, acestea vor fi stabilite de catre instanta de executare la cererea creditorului, 

prin incheiere data cu citarea partilor. 

� Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, incheierea instantei de executare 

sau a executorului judecatoresc constituie titlu executoriu, fara a fi necesara investirea 

cu formula executorie. 

� Constituie titluri executorii hotararile executorii prevazute la art. 633, hotararile cu 

executare provizorie, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri 

care, potrivit legii, pot fi puse in executare. 

Afla care sunt modificarile aduse Codului de procedura civila 

 prin Legea nr. 138/2014 
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In Monitorul Oficial nr. 748 din 14 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 1047/2014 a Plenului CSM pentru modificarea Regu-

lamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, 

delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte 

functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de 

procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin 

Hotararea Plenului CSM nr. 193/2006. 

Principalele prevederi 

� Judecatorii si procurorii care intentioneaza sa participe la un concurs pentru ocuparea 

unui post de expert national detasat sunt obligati sa solicite acordul sectiei corespun-

zatoare a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la eventuala detasare la o 

institutie sau organism a/al Uniunii Europene, anterior participarii la procedurile de 

selectie. Acordul sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii poate fi 

solicitat anterior participarii la procedurile de selectie si in situatia detasarii la alte 

organizatii internationale. 

Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor 

si procurorilor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 752 din 16 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3591/2014 al ministrului Justitiei privind actualizarea 

numarului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor 

promova examenul de definitivat in anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Numarul de 2.483 de posturi de notar public, din care 2.385 de notari publici in functie si 

98 de notari publici suspendati, se actualizeaza cu 74 de posturi destinate notarilor stagiari 

care vor participa la examenul de definitivat in anul 2014. 

� Serviciul profesii juridice conexe si Uniunea Naiionala a Notarilor Publici vor aduce la 

îndeplinire dispoziiiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunica Uniunii 

Naiionale a Notarilor Publici. 

Camera Notarilor Publici Bucuresti 

 

Nr. 
crt. 

Judetul 
Circumscriptia 
judecatoriei 

Localitatea 
Numarul locurilor 
actualizate in anul 
2014 

Numarul locurilor 
ocupate de notari 
publici in functie 

Numarul locurilor 
vacante destinate 
examenului de 
definitivat 

1. Bucuresti Bucuresti Bucuresti 519 506 2 

 Total   519 506 2 

 

A fost publicat numarul posturilor de notar public 

pentru examenul de definitivat din 2014 
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In Monitorul Oficial nr. 746 din 13 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 45/2014 a Senatului Romaniei cu privire la Comunicarea 

Comisiei privind sistemele de sanatate eficace, accesibile si reziliente 

COM (2014) 215 final. 

Senatul considera urmatoarele: 

� O parte din recomandarile prevazute in textul Comunicarii Comisiei sunt deja puse in 

aplicare in Romania in ceea ce priveste noua paradigma pe care se doreste a fi construit 

sistemul de sanatate. 

� In ceea ce priveste accesibilitatea sistemului national de sanatate, legislatia romaneasca 

defineste in cadrul pachetelor de servicii medicale de baza si pachetului de servicii 

minimal tipurile de servicii de care beneficiaza asiguratii, dar si persoanele neasigurate. 

Prin programe nationale de sanatate publica si programe nationale de sanatate curative, 

cetatenilor, indiferent de statutul de contribuabil sau de necontribuabil la sistemul de 

asigurari sociale de sanatate, li se acorda anumite servicii medicale, medicamente si 

dispozitive medicale, pentru afectiunile cu impact major in starea de sanatate a 

populatiei. Romania urmareste promovarea unor investitii eficiente in sectorul de 

sanatate si in resurse umane, prin dezvoltarea adecvata a sistemului de e-sanatate si 

utilizarea eficienta a resursele financiare ale Uniunii Europene disponibile, care pot 

contribui la inovarea sistemului de sanatate si la reducerea inegalitatilor in materie de 

sanatate. 

� In cadrul reuniunilor Consiliului Ocuparea Fortei de Munca, Politica Sociala, Sanatate si 

Protectia Consumatorilor, Romania a apreciat ca investitiile in tehnologii moderne sunt 

o forta motrica a cresterii si permit realizarea de schimbari structurale si sistemice 

substantiale.  

Sistemele de sanatate eficace, accesibile si reziliente 

In Monitorul Oficial nr. 753 din 16 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 136/2014 pentru organizarea si desfasurarea evenimentelor 

dedicate Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie. 

Principalele prevederi 

� Ziua Nationala a Romaniei va fi marcata de autoritatile publice centrale si locale si de 

celelalte institutii ale statului prin organizarea unor programe si manifestari cultural-

educative cu caracter evocator si stiintific, consacrate istoriei patriei, precum si ceremonii 

militare specifice, organizate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne 

si de celelalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. 

 

Desfasurarea evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei 
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In Monitorul Oficial nr. 746 din 13 octombrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 33/2014 a Bancii Nationale a Romaniei mijloacele banesti 

in moneda nationala. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014, rata rezervelor 

minime obligatorii pentru mijloacele banesti in moneda nationala cu scadenta mai mica 

de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele banesti in moneda nationala cu 

scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevad 

clauze contractuale referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate se 

stabileste la un nivel de 10%. 

BNR a stabilit rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele 

banesti in moneda nationala 

In Monitorul Oficial nr. 746 din 13 octombrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 34/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind rata 

dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii 

in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie — 

23 noiembrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014, rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

nationala este de 8,75% pe an. 

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele  

de rezerve minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 756 din 17 octombrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 35/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada 

de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie–23 octombrie 2014, ratele dobanzilor 

platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele: 

• 0,55% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

• 0,33% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

• 0,12% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 

BNR a publicat ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

O noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C360 din 11 octombrie 2014 a fost publicata o informare provenind de la institutiile, 

organele si organismele UE privind fata nationala a noii monede comemorative de 2 euro destinata circulatiei, 

emisa de Statul Cetatii Vaticanului cu ocazia a celei de-a 25 aniversari a caderii zidului Berlinului. 
 

Primul plan al modelului reprezinta cateva caramizi din zidul Berlinului, partial cazut, caramizi pe care figureaza 

inscriptia „XXV ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO 1989 2014”.  

In centru, in spatiul dintre caramizi si un fir de sarma ghimpata, se afla o ramura de maslin, iar in fundal apare 

poarta Brandenburg. Partea superioara poarta inscriptia „Cetatea Vaticanului”.  

Inelul exterior al monedei contine cele douasprezece stele ale drapelului european.  
 

Volumul emisiunii: 103.000 de monede 
 

Data emisiunii: octombrie 2014 

 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-268/13 Elena Petru/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. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 361 din 13 octombrie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

 

Jurisprudenta europeana 
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EPSO > concurs general care consta intr-o selectie pe baza de dosare si in sustinerea unor probe in 

vederea constituirii unor liste de rezerva pentru ocuparea unor posturi vacante de functionari juristi 

lingvisti de nivelul „administratori”, in cadrul Parlamentului European si al Consiliului.  

Anuntul a fost publicat in JO C 366A din 16 soctombrie 2014. 
 

Lista se va alcatui pentru juristi lingvisti (AD 7) de limba: 

� finlandeza (FI);  

� franceza (FR); 

� portugheza (PT); 

� romana (RO); 

� slovaca (SK). 
 

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, urmand procedura indicata pe site-ul internet al EPSO 

si, in special, in Instructiunile de inscriere. 
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 18 noiembrie 2014, ora 12.00 (miezul zilei), 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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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

MFP a redistribuit bani pentru Programul „Prima casa” 

 

 

Reglementarea Programului „Prima masina” a fost 

aprobata  
 

Ministerului Economiei a publicat pe data de 14 octombrie un proiect de 

ordonanta de urgenta privind programul de stimulare a cumpararii de 

autoturisme noi, prin care s-a aprobat initierea de catre Minister si MFP 

a actelor normative in vederea lansarii programului guvernamental 

Prima masina. 
Conform notei de fundamentare, programul este destinat in principal tinerilor cu varsta cuprinsa 

intre 18 si 35 ani, dar si celorlalte categorii de varsta, pentru achizitionarea primei masini noi. Prin 

garantarea de catre stat a creditului acordat pentru achizitionarea unui autoturism nou si avand in 

vedere faptul ca un numar redus de banci dispun de produse de creditare pentru autoturisme, 

corelat cu accesul foarte dificil la credite al persoanelor cu venituri reduse, apreciem ca se creeaza 

conditiile initierii unui produs bancar competitiv, cu consecinte pozitive directe asupra cresterii 

vanzarii de autoturisme noi si a segmentelor orizontale conexe. Prin Program se stimuleaza 

cumpararea autoturismelor mai putin poluante, prin fixarea unei garantii de stat mai mari pentru 

automobilele mai putin poluante. 

 

Impactul macroeconomic: proiectul va incuraja achizitia de autovehicule situate in palierele joase 

de pret sau masinile putin poluante cu litraj mic si consum redus de combustibil. Cresterea anuala 

a vanzarilor ar putea ajunge pana la 1 miliard de lei ceea ce are capacitatea de a conduce la o 

crestere economica de 0,1% cumuland efectele lantului de productie, import si distributie, inclusiv 

serviciile conexe din sectorul auto. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro, in 10 zile de la publicare. 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 17 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” si pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a 

Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele 

structurale ale UE alocate Romaniei, aprobate prin H.G. nr. 175/2010. 

Conform notei de fundamentare, Ministerul propune redistribuirea unei parti din disponibilul de 

445 mil. lei aferent Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare 

pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alo-

cate Romaniei, pentru programul Prima casa. 

 

Proiectul contribuie la sprijinirea persoanelor fizice care doresc sa achizitioneze o locuinta in 

conditii mai avantajoase decat cele oferite de banci ca urmare a faptului ca prin legislatie se 

stabileste un procent de dobanda de 5% si costurile cu comisioanele trebuie sa se incadreze intr-o 

marja de maximum 2,50% pe an. 

 

� 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. 
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Decrete, sesizari de neconstitutionalitate si cereri de reexaminare semnate  

 

 Decrete 

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

134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative conexe; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind 

reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului 

de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind 

regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea 

spatiilor verzi din intravilanul localitatilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru organizarea si desfasurarea evenimentelor dedicate Zilei 

Nationale a Romaniei - 1 Decembrie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a O.G. nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care 

au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia. 
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Studiul dreptului: metoda, sistem, sagacitate 

Stiinta teoria generala a dreptului propune cateva instrumente de lucru 

fundamentale: conceptele, categoriile, principiile si notiunile esentiale 

in baza carora dreptul poate fi gandit si explicat 

Cu increderea in faptul ca tinerii studenti 

inteleg ca per aspera ad astra, ca studiul 

dreptului presupune metoda, sistem si 

sagacitate, ne exprimam speranta ca acest 

curs va putea insemna un inceput de 

drum, in urcusul greu al invatarii profesiei 

juridice si va sta la baza formarii lor, in asa 

fel incat sa faca din exercitarea acesteia o 

splendida lectie de viata si adevar. 

 

Pentru completarea cunostintelor, studen-

tii sunt invitati sa studieze si Caietul de 

seminar – instrumentul principal de prega-

tire a seminarelor si, prin aceasta, asigura-

rea succesului la examen. 

 

 

 

Va dorim lectura placuta! 

 

Nicolae Popa 

Teoria generala a dreptului 

Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar  

 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Referinte act – disponibile exclusiv in Monitorul Oficial 

 

Versiuni – formele consolidate disponibile doar in Legislatia actualizata - LaZi 

 

Pachete tematice Legalis® 

 

Comparatie: Referinte act - Versiuni act 

In functie de cautarea efectuata in Legalis® sau chiar de linkul accesat, modul de afisare al 

aplicatiei poate fi diferit, chiar daca se vizualizeaza un act normativ. In tutorialul de astazi 

prezentam diferentele intre doua produse – acte din Monitorul Oficial si acte consolidate. 

Diferentierea continutului din Monitorul Oficial si Legislatie actualizata - LaZi 
 

Cea mai utila forma a unui act este cea consolidata (denumire folosita in Legalis® pentru acele acte 

normative care contin in text toate modificarile aduse pana la data curenta de catre legiuitor). Uneori 

insa, cautarea sau accesul la un act prin intermediul unui link pot sa determine afisarea unei versiuni 

oficiale, din Monitorul Oficial, caz in care, textul nu este consolidat, dar prezinta informatii suplimentare 

referitele de subsol ascund detalii privind insa aplicarea actelor. 

 

Cum sa identificati corect actul pe care il vizualizati? 
• Doar in actele din Monitorul Oficial va fi afisata, in panoul de Conexiuni, sectiunea Referinte 

act. Aceasta sectiune indica faptula ca, actul accesat este mentionat de alte acte mai noi. Referintele 

contin nu doar datele de identificare ale actului, ci si detalii privin data si Monitorul Oficial in care 

au fost publicate.  

• Doar in legislatia consolidata – LaZi apar Versiunile actului. Lista de versiuni va ofera detalii des-

pre numparul de modificari care au fost aduse actului, dar si despre aplicabilitatea fiecarei versiuni.  

• Tipul actului este usor de identificat si prin informatiile din panoul din stanga – Cuprinsul actului. 

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

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

la adresa legalis@beck.ro 
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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a noutatilor legislative. 

 

Informatiile din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 

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

juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
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