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In Monitorul oficial nr. 758 din 20 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 139/2014 privind unele masuri pentru reorganizarea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri 

aflate in subordinea acestuia. 

Principalele prevederi 

� Infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile institutiilor publice rezultate din 

reorganizarea structurilor, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de 

reorganizare se reglementeaza prin hotarari ale Guvernului. 

� Hotararile Guvernului se adopta in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului structurilor reorganizate, 

in conditiile legii. 

� Desfiintarea structurilor, potrivit prezentei legi, va produce efecte la data intrarii in 

vigoare a hotararilor Guvernului, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la aceasta data. 

� Personalul structurilor care se desfiinteaza in urma reorganizarii se preia de institutiile 

publice la care trece activitatea acestora, in limita numarului maxim de posturi aprobat 

acestor institutii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, 

potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul institutiilor publice care preiau 

activitatea. 

Reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

In Monitorul Oficial nr. 759 din 20 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2668/2014 al ministrului Culturii pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National 

pentru Cercetare si Formare Culturala. 

Principalele prevederi 

� Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala, denumit in continuare 

Institutul, este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, cu activitate in 

domeniul cercetarii in cultura, al formarii profesionale, al managementului cultural si al 

dezvoltarii institutionale, care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii. 

� Institutul se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile Hotararii 

Guvernului nr. 1.069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului 

National pentru Cercetare si Formare Culturala, cu dispozitiile legale si prevederile 

metodologice incidente din domeniul cercetarii, formarii profesionale si al culturii, 

precum si cu prevederile prezentului regulament. 

� Institutul are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor, proiectelor, 

actiunilor proprii, in acord cu strategia Ministerului Culturii. 

Functionarea Institutului National 

pentru Cercetare si Formare Culturala 
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In Monitorul Oficial nr. 761 din 21 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 837/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice, 

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile 

utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere 

a informatiilor standardizate. 

Principalele prevederi 

� SUMAL este un sistem informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase 

realizat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, denumita in 

continuare APCRS, si pus la dispozitia profesionistilor prevazuti la art. 2 alin. (4) din 

Hotararea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Ministerul Mediului a aprobat functionarea programului SUMAL pentru 

reducerea infractionalitatii in domeniul forestier 

In Monitorul oficial nr. 759 din 20 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 856/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice, 

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura privind prelucrarea 

apelurilor de urgenta primite de la Sistemul national unic pentru apeluri 

de urgenta la numarul 112 referitoare la transportul materialelor 

lemnoase. 

Principalele prevederi 

� Prin grija autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura se organizeaza Centrul 

de expertiza si coordonare la distanta, denumit in continuare Centrul APCRS, care va 

functiona ca structura specializata in furnizarea de informatii specifice necesare resurselor 

de interventie in solutionarea urgentelor referitoare la transportul materialelor lemnoase 

sesizate catre Serviciul de urgenta 112, potrivit art. 3 lit. d) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru 

apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008. 

� Furnizarea informatiilor specifice se face in urma interogarii bazei de date a Sistemului 

informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase, denumit in continuare 

SUMAL, prevazut la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea 

Normelor 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, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta referitoare 

la transportul materialelor lemnoase 
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In Monitorul Oficial nr. 761 din 21 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1732/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind 

managementul integrat al zonei costiere. 

 

Principalele prevederi 

� Ghidul de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere, 

denumit in continuareghid, constituie un suport informativ complex, avand rolul de a 

furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind 

derularea Programului privind managementul integrat al zonei costiere, denumit in 

continuare Program. 

� Ghidul contine dispozitii privind: 

• scopul si obiectivele Programului; 

• eligibilitatea solicitantului finantarii, a proiectului propus si a cheltuielilor acestuia; 

• conditiile si termenele de depunere, analiza, evaluare si selectare, avizare si 

aprobare, finantare si implementare a proiectului propus. 

A fost aprobat Ghidul de finantare a Programului 

privind managementul integrat al zonei costiere 

In Monitorul Oficial nr. 770 din 23 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1572/2014 al MADR pentru modificarea anexei nr. 3 la 

Ordinul nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru 

masurile 211 „Sprijin pentru zona montana defavorizata“, 212 „Sprijin 

pentru zone defavorizate, altele decat zona montana“ si 214 „Plati de 

agromediu“ din Programul national de dezvoltare rurala 2007–2013. 

Principalele prevederi 

� Sistemul de sanctiuni pentru ecoconditionalitate aplicabil cererilor de plata depuse de 

fermieri pentru campania 2014 se stabileste tinandu-se cont de urmatoarele aspecte ale 

neconformitatilor constatate: 

• neglijenta – presupune aplicarea unei reduceri din suma totala calculata fara 

penalitati, chiar daca fermierului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte 

sanctiuni, in cazul in care nerespectarea s-a datorat actiunii neintentionate a 

acestuia; 

• intentia – presupune prevederea de catre fermier a rezultatului faptei sale in 

conditiile in care fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu 

il urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat; 

• repetitia – presupune nerespectarea aceleiasi norme, cerinte sau obligatii, in 

cazul in care aceasta se constata de mai multe ori in cursul unei perioade de 3 ani 

consecutivi, in conditiile in care fermierul a fost informat despre cazul precedent 

de nerespectare si a avut posibilitatea, dupa caz, sa ia masurile necesare pentru a 

remedia situatia. 

Au fost aprobate sistemele de sanctiuni pentru Programul national 

 de dezvoltare rurala 2007–2013 
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In Monitorul Oficial nr. 762 din 21 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 166/2014 al Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinara si 

Pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului 

presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru 

Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare care stabileste principiile ce reglementeaza organizarea 

controalelor veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea 

Europeana din tari terte. 

Principalele prevederi 

� Ordinul transpune in legislatia nationala Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 

decembrie 1997 de stabilire a principiilor de baza ale organizarii controalelor 

veterinare pentru produsele care provin din tari terte si sunt introduse in Comunitate, 

publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 24 din 30 ianuarie 1998, 

astfel cum a fost modificata ultima data de Directiva 2013/20/UE a Consiliului din 13 mai 

2013 de adaptare a anumitor directive in domeniul sigurantei alimentare si al politicii 

veterinare si fitosanitare, avand in vedere aderarea Republicii Croatia, publicata in 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 10 iunie 2013. 

� Controalele veterinare privind produsele provenite din tari terte si introduse pe 

teritoriul Romaniei se efectueaza de autoritatea competenta in conformitate cu prezenta 

norma sanitara veterinara si cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru 

a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele 

alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor. 

Principiile ce reglementeaza controalele veterinare privind produsele 

ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte 

In Monitorul Oficial nr. 773 din 23 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1064/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru 

aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului 

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Documentul-cadru de implementare a Programului operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, prevazut in anexa care face parte 

integranta din prezentul ordin. 

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 773 bis, care se poate 

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

� La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene 

nr. 835/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului 

operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, publicat in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 585 si 585 bis din 5 august 2014 se abroga. 

Implementarea Programului operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 
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In Monitorul Oficial nr. 777 din 24 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1086/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru 

aprobarea Ghidului solicitantului „Sprijin financiar acordat pentru 

investitii in intreprinderi”, aferent axei prioritare 1 „Un sistem de 

productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.1 

„Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a 

intreprinderilor, in special a IMM”. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul solicitantului „Sprijin financiar acordat pentru investitii in 

intreprinderi”, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin. 

� Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 bis, care se 

poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

� Se aproba Cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil 

cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala destinata pentru 

intreprinderi, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin. 

� Directia generala Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial 

Cresterea competitivitatii economice din Ministerul Fondurilor Europene va aduce la 

indeplinire prevederile prezentului ordin. 

A fost aprobat Ghidul solicitantului „Sprijin financiar  

acordat pentru investitii in intreprinderi” 

In Monitorul Oficial nr. 767 din 22 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1056/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si 

modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de IMM si 

intreprinderi mari”, aferenta axei prioritare 1 „Un sistem de productie 

inovativ si ecoeficient”. 

Principalele prevederi 

� Acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii realizate de intreprinderi, in cadrul 

prezentei scheme, se face cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative: 

• Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea 

articolelor 107 si 108 din tratat, denumit in continuareRegulament, 

• Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice”, aprobat 

prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

� Schema de ajutor de stat este exceptata de la obligatia de notificare catre Comisia 

Europeana, in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulament. 

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv 

 prin investitii realizate de IMM 
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In Monitorul Oficial nr. 760 din 20 octombrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative. 

Principalele prevederi 

� Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului 

maternal se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, 

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Autoritatea Nationala pentru 

Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie. 

� Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului la o familie, persoana, 

asistent maternal, intr-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau 

s-a instituit tutela, in conditiile legii, se acorda o alocatie lunara de plasament, raportata 

la indicatorul social de referinta, in cuantum de 1,20 ISR. 

� Alocatia se plateste persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al 

organismului privat acreditat care a luat in plasament copilul sau tutorelui si este 

destinata asigurarii drepturilor. 

� In vederea urmaririi modului de utilizare a alocatiei, directiile generale de asistenta 

sociala si protectia copilului sau, dupa caz, organismele private autorizate transmit 

rapoartele si agentiei pentru plati si inspectie sociala a judetului, respectiv a municipiului 

Bucuresti. 

Legea privind protectia si promovarea drepturilor  

copilului a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 763 din 21 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de 

hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si 

private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor 

adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice. 

Principalele prevederi 

� Nivelul minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile 

si unitatile publice de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte 

cu dizabilitati si persoanelor varstnice se stabileste potrivit nivelurilor prevazute in anexa 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

� Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocatia zilnica de hrana se suporta din 

aceleasi fonduri din care sunt finantate institutiile si unitatile publice de asistenta sociala. 

� Hotararea intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2015. 

Nivelul minim al alocatiei zilnice pentru unitatile publice si private 

de asistenta sociala destinate persoanelor adulte 
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In Monitorul Oficial nr. 763 din 21 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului. 

Limitele minime de cheltuieli 

 

Grupa de varsta 

Valoarea alocatiei 

de hrana 

(lei/zi/copil/tanar) 

Valoare drepturi imbracaminte, 

incaltaminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucarii, transport, 

materiale cultural 

sportive (lei/an/copil/tanar) 

De la 7 pana la 14 ani 

inclusiv 
16,60 611,00 

De la 14 pana la 18 ani 

inclusiv 
16,60 754,00 

De la 18 pana la 26 ani 

inclusiv 
16,60 844,00 

Mama protejata in 

centru maternal 
16,60 844,00 

Copil beneficiar serviciu de 

zi 
12,00 — 

Cheltuieli aferente drepturilor copiilor si tinerilor pentru care 

s-a stabilit o masura de protectie speciala 

In Monitorul Oficial nr. 777 din 24 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 

105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 

1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice. 

Principalele prevederi 

� Persoanele care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 

pana la 6 martie 1945 au avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum 

urmeaza: 

• au fost deportate in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate; 

• au fost private de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare; 

� au dreptul la o indemnizatie lunara de 250 lei pentru fiecare an de deportare ori de 

detentie. 

Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  

de catre  regimurile instaurate in Romania 
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In Monitorul Oficial nr. 760 din 20 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevazut la art. 7 alin. (1) 

din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

Principalele prevederi 

� Termenul prevazut la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificarile ulterioare, privind obligatia 

elaborarii analizei de risc la securitate fizica de catre unitatile prevazute la art. 2alin. (1) 

din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor, republicata, infiintate pana la data de 16 iunie 2012, se proroga pana la 

data de 1 ianuarie 2016. 

Obligatia elaborarii analizei de risc la securitate fizica a unitatilor 

 care detin bunuri/valori cu orice titlu 

In Monitorul Oficial nr. 761 din 21 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3093/2014 al MFP, ANAF pentru aprobarea Procedurii 

privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, 

persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, 

potrivit prevederilor cap. II din titlul IX
2
 al Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari 

sociale de stat si a modelului si continutului unor formulare utilizate in 

cadrul acestei proceduri. 

Principalele prevederi 

� Certificarea modului de indeplinire de catre persoanele fizice, obligate sa se asigure in 

sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX
2
 al Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de 

stat, se face pe baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin. 

� Cererea se depune de contribuabil la organul fiscal in a carui raza teritoriala acesta are 

domiciliul fiscal, denumit in continuare organ fiscal competent. 

� Organul fiscal competent verifica in baza de date daca in evidenta fiscala a 

contribuabilului exista obligatii fiscale neachitate reprezentand contributie de asigurari 

sociale de stat, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, atat comunicate, 

cat si instituite si necomunicate. 

Certificarea modului de indeplinire a obligatiei fiscale 

reprezentand contributie de asigurari sociale de stat 
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In Monitorul Oficial nr. 768 din 22 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1407/1917/2014 al MFP si al MDRAP privind aprobarea 

Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre 

unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in 

contul 21.03.02.17 „Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici” 

catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor din 

subordinea ANAF. 

Principalele prevederi 

� Organul fiscal predator intocmeste si comunica organului fiscal primitor situatia 

contribuabililor care au efectuat plati in contul 21.03.02.17 „Impozit pe onorariul 

avocatilor si notarilor publici”, intocmita pentru fiecare contribuabil. 

� Situatia se intocmeste pentru platile efectuate in baza art. 19 din Legea nr. 146/1997, 

cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada 16 iulie 2009 - 15 

februarie 2013, si se transmite organului fiscal primitor in termen de 30 zile lucratoare 

de la aprobarea prezentei proceduri. 

� Cu sumele comunicate, organul fiscal competent in administrarea contribuabilului in 

evidentele caruia sunt inregistrate obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat de 

avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti stinge, in conformitate cu prevederile 

art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea si 

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

obligatiile fiscale datorate de contribuabil pentru venitul din activitatea independenta 

respectiva la bugetul de stat, pentru perioada fiscala corespunzatoare. 

Transmiterea informatiilor privind impozitul pe onorariul  

avocatilor si notarilor publici 

In Monitorul Oficial nr. 777 din 24 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si 

reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

� Functiile utilizate de Directia generala antifrauda fiscala in realizarea atributiilor stabilite 

de lege sunt functii publice specifice de inspector general antifrauda, inspector general 

adjunct antifrauda, inspector sef antifrauda, inspector antifrauda, functii publice generale, 

precum si functii contractuale. 

� Personalul care ocupa functii publice specifice in cadrul Directiei generale antifrauda 

fiscala are drepturi si indatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, 

aprobat prin lege. 

� Personalul care ocupa functii publice specifice in cadrul Directiei generale antifrauda 

fiscala beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functionarii publici. 

Masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF 
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In Monitorul Oficial nr. 762 din 21 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4774/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea infiintarii comisiilor nationale de specialitate si 

regulamentului de organizare si functionare a acestora. 

Principalele prevederi 

� Comisiile nationale de specialitate se constituie in baza prevederilor art. 94 alin. (3) din 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Comisiile nationale de specialitate, numite in continuare C. N. S., se infiinteaza pe 

discipline/domenii de pregatire/activitati educative/niveluri de invatamant 

� C. N. S. au drept scop fundamental desfasurarea activitatilor specifice disciplinei/ 

domeniului de pregatire/activitatii educative/nivelului de invatamant pentru care s-au 

constituit si de punere in practica a prevederilor Ordinului ministrului educatiei 

nationale nr 3. 593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea si aprobarea 

curriculumului scolar - planuri-cadru de invatamant si programe scolare. 

MEN a aprobat infiintarea comisiilor nationale de specialitate 

In Monitorul Oficial nr. 764 din 21 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4435/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de 

certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului 

profesional cu durata de 3 ani. 

Principalele prevederi 

� Au dreptul sa sustina examenul de certificare a calificarii profesionale absolventii 

invatamantului profesional de stat sau particular cu durata de 3 ani din promotia curenta si 

din promotiile anterioare. 

� Repartizarea absolventilor unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate sa 

functioneze provizoriu, in vederea sustinerii examenului de certificare a calificarii 

profesionale, se realizeaza de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului 

Bucuresti (ISJ/ISMB), la unitatile de invatamant preuniversitar acreditate pentru calificarile 

profesionale/domeniul de pregatire al acestora. 

� Organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale sunt 

coordonate, la nivel national, de Comisia Nationala de Evaluare si Certificare (CNEC), care se 

constituie in fiecare an scolar si functioneaza in cadrul MEN. 

� In vederea inscrierii la examenul de certificare a calificarii profesionale, profesorii diriginti 

ai claselor terminale ale scolii profesionale cu durata de 3 ani intocmesc tabele cu elevii din 

ultimul an, care cuprind urmatoarele date: clasa, domeniul de pregatire, calificarea 

profesionala in care s-au pregatit, numele si prenumele elevilor, semnatura elevilor, 

semnatura profesorului diriginte. 

 

Desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale 

pentru absolventii invatamantului profesional 
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In Monitorul Oficial nr. 769 din 23 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4801/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului 

national de definitivare in invatamant in anul scolar 2014–2015. 

Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare 

in invatamant in anul scolar 2014–2015 

 

pana la 31 octombrie 

2014 

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen 

judetene/Comisiei de examen a municipiului Bucuresti 

pana la 21 noiembrie 

2014 

Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant, transmiterea 

dosarelor de inscriere la inspectoratul scolar, verificarea si 

avizarea acestora 

21 noiembrie – 19 

decembrie 2014 

Inregistrarea candidatilor in aplicatie 

Instiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea 

dosarului de inscriere 

pana la 5 iunie 2015 Efectuarea inspectiilor la clasa 

8 – 30 iunie 2015 
Completarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente 

in aplicatia electronica 

9 iulie 2015 Sustinerea probei scrise 

14 iulie 2015 Afisarea rezultatelor 

14 – 15 iulie 2015 
Inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora la centrele de 

evaluare/contestatii 

16 – 17 iulie 2015 Solutionarea contestatiilor 

18 iulie 2015 Afisarea rezultatelor finale 

20 – 31 iulie 2015 

Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelelor 

nominale cu candidatii admisi si validarea rezultatelor examenului 

prin ordin al ministrului educatiei nationale 

pana la 1 septembrie 

2015 

Eliberarea de catre inspectoratele scolare a certificatelor de 

acordare a definitivarii in invatamant 

MEN a aprobat Calendarul examenului national 

de definitivare in invatamant 
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In Monitorul Oficial nr. 766 din 22 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 980/2014 al ministrului Economiei, Departamentul pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism privind 

completarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si 

modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor 

de piata, aprobata prin Ordinul nr. 473/2014. 

Principalele prevederi 

� Beneficiarii care semneaza contracte de finantare dupa data de 14 octombrie 2014 

sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare si sa depuna 

cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de 

la data semnarii contractului de finantare de catre beneficiar, dar nu mai tarziu de 28 

noiembrie 2014. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucratoare mentionat mai sus 

atrage decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului 

Program.  

� OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. In situatia neefectuarii 

cheltuielilor sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost 

aprobate prin notificarea initiala sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este 

respins de la finantare. 

Implementarea Programului de dezvoltare si modernizare 

 a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor 

In Monitorul Oficial nr. 771 din 23 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 913/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea 

Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare 

a programului „Prima casa”, precum 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 Uniunii Europene alocate 

Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010. 

Principalele prevederi 

� Pana la 31 decembrie 2014 plafonul disponibil pentru emiterea de garantii in cadrul 

programului «Prima casa» se majoreaza cu 400,5 milioane lei. 

� Pentru anul 2014, plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este de 10 milioane euro. 

 

Plafonul pentru emiterea de garantii in cadrul programului  

"Prima casa" a fost majorat 
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In Monitorul Oficial nr. 768 din 22 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii 

de autoturisme noi. 

Principalele prevederi 

� Se aproba Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, denumit in 

continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea 

accesului persoanelor fizice la achizitia unui autoturism nou prin contractarea de credite 

garantate de stat. 

� Prin Program persoanele fizice pot achizitiona un singur autoturism. 

� Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu 

modificarile ulterioare, prezentul act normativ instituie un mecanism de garantare in 

baza caruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze F.N.G.C.I.M.M. 

in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea institutiilor de 

credit si a institutiilor financiare nebancare care acorda credite persoanelor fizice 

eligibile pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului. 

� In exercitarea atributiilor delegate potrivit prezentei ordonante de urgenta, 

F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa mandateze filialele sale in scopul derularii 

Programului. 

� Sursa de plata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul 

statului pentru creditele obtinute de beneficiarii eligibili in cadrul Programului este 

Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii. 

� Plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de 

eligibilitate a institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare si a persoanelor 

fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin 

normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. 

� Garantiile se acorda in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice 

prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit, 

respectiv institutiilor financiare nebancare si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. 

� Mecanismul de garantare inclus in Program se deruleaza cu respectarea pct. 3.5 din 

Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE privind 

ajutoarele de stat sub forma de garantii (2008/C 155/02), publicata in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008. 

� In baza contractului de garantare se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale 

Mobiliare o ipoteca legala mobiliara asupra autoturismelor achizitionate in cadrul 

Programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, 

precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, valabila 

pana la stingerea tuturor obligatiilor de piata aferente creditului garantat acordat in 

cadrul Programului. 

Guvernul a aprobat Programul de stimulare a cumpararii  

de autoturisme noi 
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In Monitorul oficial nr. 769 din 23 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1192/2014 al ministrului Sanatatii privind modificarea si 

completarea Ordinului nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor 

biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau 

a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a 

medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor 

implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier. 

Principalele prevederi 

� Recoltarea mostrelor biologice se face de catre personalul medical, in prezenta 

politistului rutier. 

� Politistul rutier completeaza si semneaza procesul-verbal, documentul fiind semnat si 

de personalul medical care a efectuat recoltarea, precum si de catre persoana supusa 

recoltarii. 

� Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza o singura mostra de sange in cantitate 

de 10 ml. 

� Imediat dupa recoltare, mostra de sange se distribuie in mod egal, in cantitati de cate 5 

ml, in doua tuburi speciale de recoltare vidate, care contin o substanta anticoagulanta 

� Imediat dupa introducerea cantitatii de sange in tubul special de recoltare vidat, 

personalul medical care a efectuat recoltarea agita continutul tubului respectiv in 

vederea omogenizarii. 

Probatiunea judiciara prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei 

in organism a substantelor stupefiante 

In Monitorul Oficial nr. 771 din 23 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile 

medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in 

centrele de permanenta. 

Principalele prevederi 

� Se aproba exonerarea de la plata a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de 

administrare si functionare ale cabinetelor medicilor si accesoriile aferente, din perioada 

28 mai 2008—1 iunie 2011, rezultate din deciziile de impunere emise de casele judetene de 

asigurari de sanatate, drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi a unor 

prejudicii. 

� Sumele recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor 

se restituie conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului 

finantelor publice, ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de 

Sanatate, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 

 

Masuri referitoare la veniturile medicilor de familie 
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In Monitorul Oficial nr. 774 din 24 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 140/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea 

unor acte normative in domeniul sanatatii. 

Principalele prevederi 

� Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali pensionati in perioada 24 

aprilie - 15 mai 2014 care formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in sistemul 

public de sanatate sunt exceptati de la aplicarea prevederilorart. 30 alin. (1) din Legea nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Pentru situatiile prevazute anterior contractul individual de munca pe durata 

determinata se incheie pana la implinirea varstei de 65 de ani de catre asistentii 

medicali generalisti, moase si asistentii medicali. 

� Cumulul pensiei cu salariul pentru situatiile prevazute anterior se realizeaza in conditiile 

legii. 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 776 din 24 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 148/2014 pentru aderarea Romaniei la Tratatul dintre Regatul 

Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Regatul Tarilor de Jos si 

Republica Portugheza privind crearea Fortei de Jandarmerie Europeana, 

EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007. 

Principalele prevederi 

� Romania adera la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, 

Regatul Tarilor de Jos si Republica Portugheza privind crearea Fortei de Jandarmerie 

Europeana, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007. 

� Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, Romania formuleaza urmatoarea decla-

ratie: „Participarea Jandarmeriei Romane la misiunile Fortei de Jandarmerie Europeana se 

realizeaza in limitele competentelor legale stabilite de legislatia nationala.” 

� Reprezentarea Romaniei in cadrul Comitetului Interministerial de Nivel Inalt, denumit in 

continuareCIMIN, al Fortei de Jandarmerie Europeana, denumita in continuare FJE, se 

realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Romana si Ministerul 

Afacerilor Externe, conform competentelor fiecarei institutii. 

� Participarea la activitatile si misiunile FJE este asigurata, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, de catre cadrele militare ale Jandarmeriei Romane. 

 

Aderarea Romaniei la Tratatul privind crearea  

Fortei de Jandarmerie Europeana 
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In Monitorul Oficial nr. 770 din 23 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3499/C/2014 al ministrului Justitiei privind aprobarea 

Normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de 

exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si 

activitatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata 

in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in 

care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, 

pentru functionarii publici cu statut special din Ministerul Justitiei. 

Principalele prevederi 

� Functionarii publici cu statut special din Ministerul Justitiei – aparatul central – care 

executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorul 

acestuia, beneficiaza de o majorare de pana la 50% din salariul de baza prevazut de 

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

� Sunt considerate lucrari de exceptie acele lucrari care presupun: 

• contributia la elaborarea sau implementarea unor politici publice, strategii, 

documentatii speciale si alte asemenea lucrari, cu impact la nivelul sistemului 

judiciar sau la nivel national; 

• contributia la elaborarea unor propuneri legislative sau modificarea legislatiei 

existente, de relevanta in domeniul de activitate; 

• aplicarea si atragerea, prin documentatiile intocmite, a altor resurse financiare 

decat cele de la bugetul de stat, precum si utilizarea fondurilor respective pe baza 

unei bune gestiuni financiare; 

• realizarea cu eficacitate si eficienta a altor lucrari complexe. 

� Sunt considerate misiuni speciale acele activitati care presupun: 

• participarea ca reprezentant al Ministerului Justitiei la diverse negocieri si 

proceduri de atribuire; 

• participarea la diverse grupuri interministeriale guvernamentale, parlamentare 

sau internationale; 

• desfasurarea unor activitati suplimentare in cadrul altor directii sau institutii 

pentru care Ministerul Justitiei are calitatea de ordonator principal de credite; 

• participarea la misiuni internationale; 

• contributii aduse in comisiile care monitorizeaza si implementeaza strategii la 

nivelul ministerului; 

• indeplinirea altor atributii decat cele din fisa postului, cu grad ridicat de 

complexitate. 

�  Majorarea se acorda lunar, pentru o perioada de maximum 6 luni, pentru cel mult 5% 

din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare, in limita a 30% din suma 

salariilor de baza, a salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, 

cumulat pe total buget, pentru ordonatorul principal de credite. 

� Dupa expirarea termenului prevazut anterior, majorarea se poate acorda acelorasi 

persoane, in acelasi procent sau intr-un procent diferit, daca sunt indeplinite conditiile 

legale. 

Acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale 

pentru functionarii publici cu statut special din Ministerul Justitiei 
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In Monitorul Oficial nr. 774 din 24 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor 

care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor 

mobiliare necotate. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementeaza procedura legala de urmat pentru clarificarea situatiei 

actiunilor tranzactionate pe Piata RASDAQ, precum si a actiunilor tranzactionate pe 

piata actiunilor necotate, in vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 

privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Directivei 

2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele 

instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale 

Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de 

abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

� Consiliile de administratie/directoratele societatilor ale caror actiuni sunt tranzactio-

nate pe Piata RASDAQ sau pe piata actiunilor necotate au obligatia sa convoace si sa 

efectueze demersurile necesare pentru desfasurarea adunarilor generale extraordinare 

ale actionarilor, in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in 

conditiile stabilite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu scopul dezbaterii de catre actionari a situatiei create de lipsa 

cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, precum si pentru ca acestia sa ia o decizie 

privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea 

admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a 

tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in baza 

prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a 

reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.). 

� In vederea informarii corecte a actionarilor, consiliul de administratie/directoratul 

societatii va intocmi si va pune la dispozitia acestora, in conditiile art. 1172 din Legea nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un raport cuprinzand; 

• cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, 

respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare; 

• prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare 

pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii. 

� Pe langa cerintele de publicare stabilite prin art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararea adoptata de adunarea 

generala a actionarilor va fi publicata si pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a Bursei 

de Valori Bucuresti (B.V.B.), precum si intr-un cotidian de larga raspandire la nivel 

national. Daca societatea dispune de o pagina web proprie, hotararea va fi publicata si 

pe aceasta pagina. 

� In situatia in care adunarea generala a actionarilor hotaraste ca societatea sa nu faca 

demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de 

societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem 

alternativ de tranzactionare, actionarii au dreptul de a se retrage din societate in 

conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ 
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In Monitorul Oficial nr. 760 din 20 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 49 din 17 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale privind 

contestarea inregistrarii candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la 

alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Contestatia formulata si depusa de domnul Gheorghe Funar cu privire la „verificarea 

legalitatii candidaturii domnului Victor - Viorel Ponta" la alegerile pentru Presedintele 

Romaniei din anul 2014 a fost inregistrata la Curtea Constitutionala la data de 16 

octombrie 2014. 

� In contestatia formulata, domnul Gheorghe Funar afirma ca „in data de 13 octombrie 

a.c. Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a dezvaluit la postul Realitatea TV 

(...), faptul ca premierul Victor-Viorel Ponta, actual candidat la functia de Presedinte al 

Romaniei, a fost sau este, si in prezent, ofiter acoperit al Serviciului de Informatii 

Externe”. Fata de aceasta, avand in vedere incompatibilitatea privind exercitarea unei 

functii politice si detinerea statutului de cadru militar, astfel cum rezulta din 

prevederile art. 15 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de 

Informatii Externe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 18 

octombrie 2000, si ale art. 28 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 

militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, si 

faptul ca se creeaza „o inegalitate de sanse intre domnul Victor-Viorel Ponta si ceilalti 13 

candidati la functia de Presedinte al Romaniei”, autorul contestatiei sustine ca s-ar 

incalca dispozitiile art. 40 alin. (3) din Constitutie. 

� Curtea Constitutionala a decis respingerea contestatiei formulate de domnul Gheorghe 

Funar privind inregistrarea candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru 

Presedintele Romaniei din anul 2014. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorului Daniel Marius Morar se arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara, apreciem ca Curtea Constitutionala a Romaniei nu 

trebuia sa califice sesizarea domnului Gheorghe Funar drept contestatie privind 

inregistrarea sau neinregistrarea candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la functia 

de Presedinte al Romaniei si sa o solutioneze conform art. 31 dinLegea nr. 370/2004 

pentru alegerea Presedintelui Romaniei, respingand-o ca fiind tardiv introdusa. 

� In cazul de fata, se reclama incalcarea de catre Victor Ponta a prevederilor art. 40 alin. 

(3) din Constitutia Romaniei, in condicile in care, in legatura cu acesta, au fost facute 

afirmatii conform carora „a fost sau este si in prezent ofiter acoperit al Serviciului de 

Informatii Externe”, iar Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare interzice 

cadrelor militare in activitate „sa candideze pentru a fi alese in administratia publica 

locala si in Parlamentul Romaniei, precum si in functia de Presedinte al Romaniei”. 

� Apreciem ca sesizarea prin care se contesta legalitatea candidaturii domnului Victor-

Viorel Ponta, pe motiv ca sunt incalcate dispozitiile art. 40 alin. (3) din Constitutie, era 

admisibila, Curtea Constitutionala avand competenta de a se pronunta asupra oricarui 

incident de contencios electoral, in temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, si putand sa 

decida in consecinta, in functie de starea de fapt stabilita in dosarul cauzei. 

CC a respins cu opinie separata contestarea inregistrarii candidaturii 

lui Victor Ponta la alegerile pentru Presedintele Romaniei 
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In Monitorul Oficial nr. 775 din 24 octombrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 461 din 16 septembrie 2014 a Curtii Constitutionale asupra 

obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea 

si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicatiile electronice. 

Principalele prevederi 

� Obiectia formulata de Avocatul Poporului vizeaza dispozitiile Legii pentru modificarea 

si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile 

electronice. 

� In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca dispozitiile legii 

criticate sunt contrare art. 147 alin. (4) din Constitutie, intrucat solutia legislativa 

referitoare la obligatia de a stoca datele cu caracter personal pentru o perioada de 6 luni 

de la data retinerii acestora este afectata de un viciu de constitutionalitate din 

perspectiva considerentelor retinute in Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.258/2009. Se 

arata, in esenta, ca referitor la termenul de stocare a datelor cu caracter personal, 

Curtea Constitutionala a aratat, in considerentele deciziei sale, ca obligatia de retinere a 

datelor, pe o perioada de 6 luni, reglementata de Legea nr. 298/2008, cu titlu de 

exceptie sau derogare de la principiul protejarii datelor cu caracter personal si al 

confidentialitatii lor, prin natura, intinderea si domeniul ei de aplicare, goleste de 

continut acest principiu, fiind de natura sa afecteze, chiar si pe cale indirecta, exercitiul 

drepturilor sau al libertatilor fundamentale, in speta al dreptului la viata intima, privata si 

de familie, al dreptului la secretul corespondentei si al libertatii de exprimare, intr-o 

maniera ce nu corespunde cerintelor stabilite de art. 53 dinConstitutia Romaniei. In 

consecinta, autorul sesizarii apreciaza ca Parlamentul are obligatia de a respecta cele 

stabilite de Curtea Constitutionala in considerentele si dispozitivul deciziei pronuntate in 

materie. 

� In ceea ce priveste atingerea adusa principiului garantarii si ocrotirii vietii intime, 

familiale si private de catre autoritatile publice, si principiului proportionalitatii prevazut 

expres de art. 53 alin. (2) din Constitutie, Avocatul Poporului considera, in acord cu 

jurisprudenta Curtii Constitutionale, ca instituirea unei reguli in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal, si anume aceea a retinerii acestora in mod 

continuu, pe o perioada de 6 luni de la momentul interceptarii lor este de natura sa 

goleasca de continut art. 26 din Constitutie.  

� Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de neconstitutionalitate si a 

constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice este neconstitutionala, in 

ansamblul ei. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor Toni Grebla, Petre Lazaroiu si prof. univ. dr. 

Tudorel Toader se arata: 

� In dezacord cu solutia de admitere a obiectiei de neconstitutionalitate, consideram ca 

dispozitiile Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice sunt constitutionale sub 

aspectul obligatiei inregistrarii utilizatorilor de cartele preplatite, precum si de 

identificare a utilizatorilor conectati la punctele de acces la internet. 

CC: Legea de modificare a OUG privind comunicatiile electronice 

este neconstitutionala in ansamblul ei 
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In Monitorul Oficial nr. 775 din 24 octombrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 

alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) si art. 486 alin. (3) din Codul de 

procedura civila. 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 15 ianuarie 2014 Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios 

administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2), art. 83 alin. (3) si art. 486 alin. (3) 

din Codul de procedura civila. 

� Exceptia a fost invocata intr-o cauza avand ca obiect solutionarea recursului formulat 

impotriva unei sentinte prin care s-a respins cererea acestuia de obligare a 

Inspectoratului de Politie Caras-Severin la plata despagubirilor in suma de 6.000 euro, 

echivalent in lei la data platii, acordate pentru invaliditate de gradul al III-lea, in temeiul 

art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despagubirilor 

de viata, sanatate si bunuri ale politistilor. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile 

legale criticate din Codul de procedura civila incalca accesul liber la justitie si dreptul la 

aparare al fiecarui cetatean, intrucat lipsa posibilitatilor financiare, care impiedica 

apelarea la serviciile unui avocat, nu ar trebui sa duca la anularea cererii de recurs facuta 

in termen. Considera ca dispozitiile legale criticate infrang vointa partii de a se apara 

singura, drept fundamental garantat de Conventia pentru apararea drepturilor omului si 

a libertatilor fundamentale, iar interpretarea art. 452 raportat la art. 451 din Codul de 

procedura civila, in sensul conditionarii acordarii cheltuielilor de judecata reprezentand 

onorariul de avocat, prin atasarea imputernicirii avocatiale la dosar, constituie o 

incalcare a art. 21 din Constitutia Romaniei si a art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru 

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. 

� Asadar, orice conditionare a accesului liber la justitie ar reprezenta o nesocotire a 

acestui principiu constitutional fundamental si a unor standarde internationale 

universale, in orice democratie reala. Pe plan procesual, accesul liber la justitie se 

concretizeaza in prerogativele pe care le implica dreptul la actiune, ca aptitudine legala 

ce este recunoscuta de ordinea juridica oricarei persoane fizice sau juridice. Pornind de 

la premisa ca drepturile fundamentale trebuie garantate intr-o maniera concreta si reala, 

iar nu iluzorie si teoretica, imposibilitatea concreta de sesizare a unei instante de catre 

persoana interesata constituie o incalcare a dreptului acesteia de acces la justitie.  

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Ion Trebuian, Onoriu Stoian si Dimitrie Crivinantu in dosarele nr. 2.270/115/2013, nr. 

5.103/108/2013 si nr. 5.582/30/2013 ale Curtii de Apel Timisoara – Sectia contencios 

administrativ si fiscal, de Gheorghe Ibris in Dosarul nr. 4.906/118/2013 al Curtii de Apel 

Constanta – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si de Mihai Chitu in 

Dosarul nr. 4.576/86/2013 al Curtii de Apel Suceava – Sectia a II-a civila, de contencios 

administrativ si fiscal si a constatat ca dispozitiile din Codul de procedura civila cuprinse 

in art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3), precum si in art. 486 alin. (3) cu referire 

la mentiunile care decurg din obligativitatea formularii si sustinerii cererii de recurs 

prin avocat sunt neconstitutionale. 

CC: Dispozitiile NCPC privind obligativitatea formularii si sustinerii 

cererii de recurs prin avocat sunt neconstitutionale 
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In Monitorul Oficial nr. 766 din octombrie 2014 a fost publicata Decizia 

nr. 20 din 29 septembrie 2014 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept in Materie Penala privind interpretarea 

dispozitiilor art. 175 alin. (1) si (2) dinCodul penal privind functionarii 

publici. 

Titurarul si obiectul sesizarii 

� Prin Incheierea de sedinta din data de 17 iunie 2014 avand ca obiect contestatia 

formulata de condamnatul G. L. impotriva Sentintei penale nr. 194 din data de 3 aprilie 

2014 a Tribunalului Gorj, Curtea de Apel Craiova, in temeiul art. 475 din Codul de 

procedura penala, a sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala in vederea 

pronuntarii unei hotarari prealabile prin care sa se dea o rezolvare de principiu a 

modalitatii de interpretare a dispozitiilor art. 175 alin. (1) si (2) din Codul penal privind 

functionarii publici, respectiv daca expertul judiciar este functionar public in sensul alin. 

(1) ori alin. (2) si a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la pronuntarea hotararii 

prealabile. 

Expunerea succinta a cauzei 

� In motivarea contestatiei formulate, condamnatul a aratat, in esenta, faptul ca 

infractiunea pentru care a fost condamnat a fost dezincriminata, intrucat, potrivit 

Codului penal actual, fapta constituie infractiune numai cand este comisa in legatura cu 

neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle de serviciu sau in 

legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri. 

� Contestatorul a apreciat ca legiuitorul nu a incriminat fapta si cand este comisa in 

legatura cu indeplinirea unui act privitor la indatoririle de serviciu, act pentru care a 

primit suma de 300 lei, astfel cum s-a retinut in sarcina sa, prin hotararea de 

condamnare, pentru savarsirea infractiunii de primire de foloase necuvenite. 

� S-a mai invocat faptul ca, in calitatea sa de expert tehnic judiciar, poate fi calificat ca 

functionar public, conform art. 175 alin. (2) din Codul penal, or, potrivit art. 289 alin. (2) 

din Codul penal, „fapta prevazuta in alin. (1) savarsita de una dintre persoanele 

prevazute in art. 175 alin. (2) din Codul penal constituie infractiune numai cand este 

comisa in legatura cu neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act privitor la 

indatoririle sale legale sau in legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri“. 

� In concluzie, contestatorul a invederat faptul ca nu se mai poate sustine ca fapta sa este 

inclusa in infractiunea de luare de mita intrucat acesta efectuase raportul de expertiza si 

il depusese la instanta la data primirii sumei de bani reprezentand foloase necuvenite. 

Opinia instantelor judecatoresti 

� In majoritate, punctele de vedere exprimate de curtile de apel au fost in acord cu opinia 

cuprinsa in incheierea de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si anume ca 

expertul judiciar este functionar public in sensul art. 175 alin. (2) din Codul penal. 

� ICCJ a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Craiova – Sectia penala si pentru 

cauze cu minori in Dosarul nr. 1.373/95/2014, prin care se solicita pronuntarea unei 

hotarari prealabile in vederea rezolvarii de principiu a modalitatii de interpretare a 

dispozitiilor art. 175 alin. (1) si (2) din Codul penal privind functionarii publici, respectiv 

daca expertul tehnic judiciar este functionar public in sensul alin. (1) ori alin. (2). 

� Stabileste ca expertul tehnic judiciar este functionar public in conformitate cu 

dispozitiile art. 175 alin. (2) teza intai din Codul penal. 

ICCJ: Expertul tehnic judiciar este functionar public conform art. 175 

alin. (2) teza I din Codul penal 
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In Monitorul Oficial nr. 775 din 24 octombrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 18 din 15 septembrie 2014 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept in materie Penala privind inlocuirea 

pedepsei inchisorii cu masuri educative privative de libertate in cazul 

pluralitatii de infractiuni savarsite in timpul minoritatii. 

Titurarul si obiectul sesizarii 

� Prin Incheierea de sedinta din data de 16 mai 2014 pronuntata de Tribunalul Galati a fost 

sesizata ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de 

principiu a problemei de drept, respectiv: daca in aplicarea art. 21 alin. (1) si (3) din 

Legea nr. 187/2012 pedeapsa inchisorii executabila mai mare de 5 ani aplicata pentru 

infractiuni savarsite in timpul minoritatii se inlocuieste cu a) masura educativa a 

internarii intr-un centru de detentie pe o durata egala cu durata pedepsei inchisorii ori 

cu b) masura educativa a internarii intr-un centru de detentie pe o durata de 5 ani. 

Punctele de vedere exprimate de catre curtile de apel si instantele de judecata arondate 

� Examinand punctele de vedere exprimate de curtile de apel si instantele arondate, 

precum si jurisprudenta atasata acestora, ce au fost transmise instantei supreme 

referitoare la chestiunea de drept supusa dezlegarii, a rezultat o practica neunitara. 

� Astfel, unele curti de apel, tribunale si judecatorii au aratat, in mod explicit, ca normele 

tranzitorii statuate in art. 21 din Legea nr. 187/2012 au caracter special, in raport cu 

dispozitiile art. 125 din Codul penal, ceea ce conduce la aplicarea lor in mod exclusiv, asa 

incat pedeapsa executabila aplicata minorilor se inlocuieste cu masura educativa a 

internarii intru-un centru de detentie pe o durata egala cu pedeapsa aplicata. 

� Alte instante au exprimat punctul de vedere in sensul ca pedeapsa executabila aplicata 

minorilor mai mare de 5 ani sau 15 ani se inlocuieste cu masura educativa a internarii 

intr-un centru de detentie pe o durata de 5 ani sau 15 ani atunci cand pedeapsa la care 

au fost condamnati minorii depaseste 20 de ani, invocand limitele masurii prevazute in 

art. 125 din Codul penal actual, pe calea interpretarii sistematice. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Tribunalul Galati, Sectia penala, in vederea 

pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea in principiu a problemei de drept, 

respectiv daca in aplicarea art. 21 alin. (1) si (3) din Legea nr. 187/2012 pedeapsa 

inchisorii executabila mai mare de 5 ani aplicata pentru infractiuni savarsite in timpul 

minoritatii se inlocuieste cu a) masura educativa a internarii intr-un centru de detentie 

pe o durata egala cu durata pedepsei inchisorii ori cu b) masura educativa a internarii 

intr-un centru de detentie pe o durata de 5 ani. 

� Stabileste ca in aplicarea legii penale mai favorabile, dupa judecarea definitiva a 

cauzei, potrivit art. 6 din Codul penal cu referire la art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Legea 

nr. 187/2012: 

• pedeapsa inchisorii executabila sau pedeapsa in cazul pluralitatii de infractiuni 

executabila aplicata pentru infractiunile comise in timpul minoritatii al carei 

cuantum este pana in 15 ani se va inlocui cu masura educativa a internarii intr-

un centru de detentie pe o perioada egala cu durata pedepsei inchisorii; 

• pedeapsa executabila sau pedeapsa in cazul pluralitatii de infractiuni 

executabila aplicata pentru infractiunile comise in timpul minoritatii mai mare 

de 15 ani, insa care nu depaseste 20 de ani, se va inlocui cu masura educativa a 

internarii intr-un centru de detentie pe o perioada de 15 ani. 

ICCJ a admis sesizarea privind inlocuirea pedepsei inchisorii cu masuri 

educative privative de libertate in cazul pluralitatii de infractiuni 

savarsite in timpul minoritatii 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei pri-

vind micul trafic de frontiera, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014 

 

� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei pri-

vind schimbul si protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 

2014 

Nivelul minim al asigurarii de raspundere profesionala pentru intermediarii de credit 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 305 din 24 octombrie 2014 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 1125/2014  

de completare a Directivei 2014/17/UE in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare 

referitoare la suma minima a asigurarii de raspundere civila profesionala sau a garantiei comparabile pe 

care intermediarii de credit trebuie sa o detina (text cu relevanta pentru SEE). 
 

Suma minima a asigurarii de raspundere profesionala sau a garantiei comparabile pe care intermediarii de 

credit trebuie sa o detina, astfel cum se prevede la art. 29 alin. (2) lit. (a) primul paragraf din Directiva 

2014/17/UE este: 

(a) 460.000 euro pentru fiecare solicitare de daune individuala; 

(b) in total, 750.000 euro pe an calendaristic pentru toate solicitarile de daune.  
 

 

O noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C374 din 22 octombrie 2014 a fost publicata o informare provenind de la institutiile, 

organele si organismele UE a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulatiei si emise de 

Letonia cu ocazia preluarii presedintiei Consiliului UE. 
 

Modelul prezinta sigla oficiala a Presedintiei letone a Consiliului Uniunii Europene. Sigla este completata de 

inscriptia LATVIJAS PREZIDENTURA ES PADOME („PRESEDINTIA LETONA A CONSILIULUI UE”) si de site-ul 

presedintiei „EU2015.LV”. 

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

Volumul emisiunii: 2 milioane 
 

Data emisiunii: ianuarie 2015 

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 372 din 20 octombrie 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-359/11 si C-400/11 Alexandra Schulz/ 

Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG si Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH 
 

Consumatorii aprovizionati cu energie electrica si cu gaze naturale care intra sub incidenta 

obligatiei generale de aprovizionare trebuie sa fie informati in timp util, inainte de intrarea in 

vigoare a oricarei majorari de preturi, cu privire la motivele, la conditiile si la intinderea acestei 

majorari. Prin faptul ca nu prevede o astfel de informare, reglementarea germana in discutie 

in speta este contrara Directivelor 2003/54 „energie electrica” si 2003/55 „gaze naturale”. 

EPSO > procedura de selectie pe baza de dosare si sustinerea unor teste in vederea intocmirii unei 

liste de rezerva pentru posturi de administratori (AD 7) in urmatoarele domenii: 1. Dreptul concuren-

tei; 2. Finantarea intreprinderilor; 3. Economie financiara; 4. Economia industriei; 5. Macroeconomie. 

Anuntul a fost publicat in JO C 376A  din 23 octombrie 2014. 
 

Numar de candidati: domeniul 1: 27; domeniul 2: 14; domeniul 3: 25; domeniul 4: 15; domeniul 5: 30. 

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, urmand instructiunile furnizate pe site-ul internet al 

EPSO si, in special, in Manualul pentru inscrierea online. Candidatii nu se pot inscrie decat pentru un 

singur domeniu. 

Termen-limita (inclusiv validarea): 25 noiembrie 2014, 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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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

Decrete, sesizari de neconstitutionalitate si cereri de reexaminare semnate  

 

 
MFP propune modificarea Legii contabilitatii  
 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 23 octombrie un 

proiect de O.U.G. pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii 

nr. 82/1991. 

Conform notei de fundamentare:  

� potrivit Directivei 2013/34/UE, sunt microintreprinderi societatile care la data bilantului nu depa-

sesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii: a) total active 350.000 euro; b) cifra de 

afaceri neta 700.000 euro; c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 10; 

� se introduce posibilitatea optarii pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si de 

catre persoanele nou-infiintate, prevazute la art. 27 alin. (3) din lege;  

� atunci cand o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe 

langa cele individuale, raportul administratorilor, respectiv raportul de audit privind situatiile 

financiare anuale consolidate, sa poata fi intocmite sub forma unui raport unic; 

� la nivelul legislatiei comunitare, entitatile de interes public sunt tratate atat in contextul preve-

derilor contabile, cat si in ceea ce priveste obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale; 

� se clarifica, printr-o prevedere explicita, faptul ca nu pot fi depuse la unitatile teritoriale ale MFP 

mai multe seturi de situatii financiare anuale, pentru acelasi exercitiu financiar;  

� se abroga H.G. nr. 401/2005 privind infiintarea Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Finan-

ciare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitatii. 

 

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

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

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri referitoare la veniturile 

medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele 

de permanenta; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoas-

terea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si 

urmasilor celui decedat; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza 

pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate. 

 

Cereri de reexaminare 
Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a semnat marti, 21 octombrie doua cereri de reexaminare: 

� asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008; 

� asupra Legii pentru completarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functiona-

rea parcurilor industriale. 
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Protectia mediului – provocare sau necesitate? 

Dreptul mediului ofera o arie de cunoastere complexa si 

interdisciplinara, in cadrul caruia are loc o interactiune  

atat intre celelalte ramuri ale dreptului, cat si  

intre numeroase domenii tehnico-stiintifice. 

In conditiile unei evolutii accelerate a para-

digmei environmentale si a unor schimbari 

ce impun o reactie imediata a societatii uma-

ne, in principal pe calea reglementarilor juri-

dice, un studiu pertinent al acestei ramuri de 

drept nu se poate realiza fara a se tine sea-

ma de caracterul relativ si de cele mai multe 

ori temporar al oricarei norme in domeniu. 

 

Lucrarea se adreseaza in egala masura atat 

studentilor, cat si juristilor, practicienilor, 

dar si persoanelor interesate de cunoasterea 

si istoria mediului inconjurator intr-un con-

text in care dreptul a ramas cel mai util, daca 

nu singurul, instrument de globalizare a 

relatiilor dintre societatea umana si mediu. 

Va dorim lectura placuta 

 

Autori: Mircea Dutu, Andrei Dutu 

Dreptul mediului 

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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