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In Monitorul Oficial nr. 797 din 3 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1095/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea 

Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri 

de proiecte nr. 177 „Competente pentru competitivitate in domeniul 

medical – transplant de organe, tesuturi si celule“ finantata prin 

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007–

2013. 

Principalele prevederi 

� Pentru a mari sansele proiectului dumneavoastra de a fi selectat, va recomandam ca, 

inainte de a incepe completarea formularului electronic al cererii de finantare si a 

anexelor, sa va asigurati ca ati citit toate informatiile prezentate in acest ghid si in Ghidul 

solicitantului – Conditii generale si ca ati inteles toate aspectele legate de specificul 

prezentei scheme de finantare nerambursabila. 

� De asemenea, va recomandam sa consultati periodic pagina de internet a AMPOSDRU – 

www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificari aduse Ghidului 

solicitantului si cu posibilele comunicari/informatii privind prezenta schema de finantare 

nerambursabila. 

Competente pentru competitivitate in domeniul medical 

In Monitorul Oficial nr. 807 din 5 noiembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in 

domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

� Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care sunt persoane 

juridice romane, precum si reprezentantii legali ai detinatorilor autorizatiilor de punere 

pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, au obligatia de a 

plati trimestrial pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, 

precum si pentru medicamentele, cu sau fara contributie personala, folosite in 

tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit 

deschis, in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor 

medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de 

asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, contributiile 

trimestriale calculate conform prezentei ordonante de urgenta. 

� Casele de asigurari de sanatate raporteaza lunar consumul centralizat de medicamente 

catre CNAS, in baza metodologiei si a formatului aprobat prin ordin al CNAS. 

� CNAS transmite in format electronic persoanelor prevazute anterior, pana la finele lunii 

urmatoare expirarii trimestrului pentru care datoreaza contributia, valoarea aferenta 

consumului centralizat de medicamente care include si TVA suportat din Fondul 

national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, pe 

baza raportarilor transmise de casele de asigurari de sanatate, conform datelor 

inregistrate in platforma informatica a asigurarilor sociale de sanatate. 

Stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii 
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In Monitorul Oficial nr. 811 din 6 noiembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul 

sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 

2015. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, 

inclusiv unitati medico-sociale, si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul 

brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum 

a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei. 

� Prevederile anterioare nu se aplica in cazul personalului din cadrul sistemului public 

sanitar, inclusiv unitati medico-sociale, si sistemului public de asistenta sociala care in 

anul 2015 beneficiaza de majorarea salariului de baza cu sume mai mari de 100 lei, ca 

urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. 

� Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de 

salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul 

prevazut anterior, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 

2014, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 

Salarizarea personalului din cadrul sistemului  

public sanitar in anul 2015 

In Monitorul Oficial nr. 811 din 6 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale 

prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. 

(4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza dupa cum 

urmeaza: 

• indemnizatie lunara, indiferent de venituri: 

� 234 lei, pentru adultul cu handicap grav; 

� 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 

• buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: 

� 106 lei, pentru adultul cu handicap grav; 

� 79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 

� 39 lei, pentru adultul cu handicap mediu. 

 

Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
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In Monitorul Oficial nr. 797 din 3 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1485/2014 al ministrului Transporturilor pentru punerea in aplicare 

a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o 

metoda de siguranta comuna pentru supravegherea exercitata de 

autoritatile nationale de siguranta dupa eliberarea unui certificat de 

siguranta sau a unei autorizatii de siguranta. 

Principalele prevederi 

� Activitatea de supraveghere prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 1.077/2012 din 16 

noiembrie 2012 privind o metoda de siguranta comuna pentru supravegherea exercitata 

de autoritatile nationale de siguranta dupa eliberarea unui certificat de siguranta sau a 

unei autorizatii de siguranta, denumit in continuare Regulament, se efectueaza de catre 

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR din cadrul Autoritatii Feroviare 

Romane – AFER, pentru a tine sub observatie performantele in domeniul sigurantei 

feroviare. 

� In sensul prezentului ordin, „supraveghere“ are intelesul prevazut la art. 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metoda de 

siguranta comuna pentru evaluarea conformitatii cu cerintele pentru obtinerea 

certificatelor de siguranta feroviara si la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2010 

al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metoda de siguranta comuna pentru 

evaluarea conformitatii cu cerintele pentru obtinerea autorizatiei de siguranta feroviara. 

Siguranta comuna pentru supravegherea exercitata  

de autoritatile nationale de siguranta 

In Monitorul Oficial nr. 800 din 3 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 954/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului 

nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, 

bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi. 

Principalele prevederi 

� Sediile unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care functioneaza casierii-tezaur 

din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, administratiilor judetene 

ale finantelor publice, administratiilor sectoarelor 1—6 ale finantelor publice, serviciilor 

fiscale municipale si orasenesti, birourilor fiscale comunale (162 de obiective), precum si 

transporturile de valori si numerar efectuate de acestea. 

� Posturile si efectivele disponibilizate ca urmare a aplicarii prevederilor art. I pct. 1 si 5 se 

redistribuie in cadrul Jandarmeriei Romane pentru indeplinirea misiunilor din 

competenta, prevazute de lege. 

� Hotararea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, 

bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua 

numerotare. 

HG privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 800 din 3 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 505/2014 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 

privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre prestatorii 

de servicii de plata care desfasoara operatiuni de plata prin intermediul 

ATM-urilor. 

Principalele prevederi 

� Institutiile de plata care presteaza servicii de acceptare la plata prin intermediul 

cardurilor de debit si al cardurilor de credit emise in Romania, la terminalele ATM aflate 

pe teritoriul Romaniei, au obligatia de a informa consumatorii asupra tuturor 

comisioanelor, tarifelor, spezelor si oricaror altor tipuri de costuri pe care trebuie sa le 

suporte consumatorul in legatura cu operatiunile derulate la ATM, in ordinea efectuarii 

acestora. 

� Pe ecranul video al terminalelor ATM vor fi inscrise toate informatiile legate de 

costurile fiecarei operatiuni efectuate de: eliberare de numerar, transfer intre conturi, 

plata facturi sau oricare alt serviciu solicitat in mod expres de consumator prin 

intermediul ATM, inainte de momentul efectuarii acestuia. Consumatorul va avea 

posibilitatea, daca tranzactia nu ii este oferita in mod gratuit, sa renunte la efectuarea 

acesteia, prin apasarea unui buton de anulare a respectivei operatiuni. 

� Informatiile prevazute anterior trebuie indicate in mod vizibil si intr-o forma 

neechivoca, usor de citit. 

� Inaltimea literelor si a cifrelor pentru afisarea informatiilor specifice privind costurile 

operatiunii trebuie sa fie egala cu a celorlalte caractere, aflate pe ecran. 

Informarea consumatorilor de catre prestatorii de servicii  

de plata prin intermediul ATM-urilor 

In Monitorul Oficial nr. 802 din 4 noiembrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 21/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

activitatea de audit financiar la entitatile autorizate, reglementate si 

supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

Principalele prevederi 

� Norma se aplica auditorilor financiari care desfasoara activitate de audit financiar la 

entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de 

Supraveghere Financiara, respectiv stabileste conditiile de aprobare/avizare a auditorilor 

financiari, precum si cerintele de informare si raportare referitoare la auditul financiar al 

entitatilor mentionate care activeaza in Sectorul instrumente si investitii financiare, 

Sectorul asigurari-reasigurari si in Sectorul sistemului de pensii private. 

� Entitatile prevazute anterior care intra sub incidenta prevederilor prezentei norme 

sunt: societati de servicii de investitii financiare; societati de administrare a investitiilor; 

organisme de plasament colectiv; traderi; consultanti de investitii; Fondul de 

compensare a investitorilor; operatori de piata/sistem; depozitari centrali; case de 

compensare; contraparti centrale; societati de asigurare si/sau reasigurare; fonduri de 

pensii administrate privat si administratorii acestora; fonduri de pensii facultative si 

administratorii acestora. 

Activitatea de audit financiar la entitatile autorizate  

supravegheate de catre ASF 
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In Monitorul Oficial nr. 797 din 3 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 

1484/2014 al ministrului Transporturilor privind masuri pentru 

aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de 

adoptare a unei specificatii comune a registrului national al vehiculelor 

prevazut laarticolul 14 alineatele (4) si (5) din Directivele 96/48/CE si 

2001/16/CE. 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentului ordin se aplica vehiculelor feroviare si vehiculelor de transport 

cu metroul, denumite in continuare vehicule feroviare. 

� Vehiculele feroviare trebuie sa fie inregistrate in Registrul national al vehiculelor, 

denumit in continuareRNV. 

� Vehiculele feroviare pot fi exploatate in activitati de transport feroviar, precum si in 

activitati de intretinere sau construire a infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare, 

numai daca sunt inregistrate in RNV. 

� Inregistrarea vehiculelor feroviare in RNV se efectueaza de catre Organismul Notificat 

Feroviar Roman – ONFR, la cererea detinatorului. 

� Detinatorul vehiculului feroviar este persoana sau entitatea care exploateaza un 

vehicul ca mijloc de transport, fie ca este proprietarul acestuia, fie ca are dreptul de a-l 

utiliza, si care este inregistrata ca atare in RNV. 

Adoptarea unei specificatii comune a registrului national al vehiculelor 

In Monitorul Oficial nr. 803 din 4 noiembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte 

normative. 

Principalele prevederi 

� In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a 

acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de 

viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul 

secret al majoritatii consilierilor locali in functie, cu respectarea drepturilor si obligatiilor 

corespunzatoare functiei, si care va primi o indemnizatie lunara unica egala cu cea a 

functiei de primar pe perioada exercitarii functiei. 

� In situatia prevazuta anterior, consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul 

membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului, 

cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei, si care va primi o 

indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de viceprimar pe perioada exercitarii 

functiei. 

� In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat primarul, cat si 

viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atat atributiile 

primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii, cu 

respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei de primar, si care va primi 

o indemnizatie lunara unica egala cu cea a functiei de primar. 

Legea administratiei publice locale a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 804 din 4 noiembrie 2014 a fostpublicata H.G. 

nr. 959/2014 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru 

stimularea si facilitarea infiintarii de noi parcuri industriale. 

Principalele prevederi 

� Se infiinteaza Comitetul interministerial pentru stimularea si facilitarea infiintarii de noi 

parcuri industriale, organism fara personalitate juridica, denumit in continuare CIPI, 

functionand pe langa Ministerul Economiei, cu scopul de a coordona procesul de 

stimulare si facilitare a infiintarii de noi parcuri industriale ca infrastructuri de afaceri, in 

scopul atragerii de investitii si crearii de locuri de munca. 

� CIPI are urmatoarele atributii principale: 

• asigura cooperarea si schimbul de informatii interinstitutional necesar 

procesului decizional la nivel guvernamental in domeniu; 

• realizeaza analize cu privire la conditiile care pot incuraja infiintarea de noi 

parcuri industriale pe platformele industriale existente/dezafectate, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea si 

functionarea parcurilor industriale; 

• asigura comunicarea si consultarea cu reprezentantii autoritatilor publice 

locale, precum si cu partenerii economici si sociali; 

• identifica posibile resurse financiare necesare infiintarii si dezvoltarii de parcuri 

industriale; 

• identifica posibili investitori si/sau parteneri ai entitatilor locale interesate in 

vederea dezvoltarii, operarii sau utilizarii noilor parcuri industriale; 

• sprijina rezolvarea problemelor administrative identificate in procesul de 

infiintare de noi parcuri industriale; 

• inainteaza prim-ministrului informari periodice cu privire la activitatea si 

rezultatele obtinute de CIPI; 

• analizeaza contextul national si bunele practici europene in scopul asigurarii 

compatibilitatii si coerentei cadrului national legal si administrativ aferent 

parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri cu cel existent la nivelul 

altor state membre ale Uniunii Europene; 

• formuleaza propuneri de reglementare a problematicii analizate in scopul 

imbunatatirii si asigurarii coerentei cadrului national legal si administrativ aferent 

parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri de tipul: incubatoare, 

clustere sau retele de afaceri. 

� La lucrarile CIPI pot participa si reprezentanti ai altor autoritati sau institutii publice 

care au atributii in domenii de interes pentru solutionarea unor probleme aflate pe 

ordinea de zi a reuniunilor CIPI, precum si reprezentanti din mediul economic, academic 

sau ai organizatiilor societatii civile, dupa caz. 

� Ministerele reprezentate in CIPI pun la dispozitia structurilor operationalizate personal 

de specialitate, datele si informatiile necesare pentru desfasurarea activitatii cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare. 

A fost infiintat Comitetul interministerial pentru stimularea  

infiintarii de noi parcuri industriale 
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In Monitorul Oficial nr. 804 din 4 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 968/2014 privind declasificarea unor informatii din stenograma 

sedintei Guvernului din data de 29 octombrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Se aproba declasificarea informatiilor secrete de stat, nivelul de secretizare „secret", 

privind dezbaterile care au vizat „Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul 

de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, provenit dintr-o 

propunere legislativa initiata de domnul senator P.S.D. Serban Nicolae", cuprinse la 

punctul nr. 52/10 de la capitolul „Puncte de vedere”, din stenograma sedintei Guvernului 

din data de 29 octombrie 2014, intrucat dezvaluirea acestor informatii nu mai poate 

prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica ori interesele persoanelor 

de drept public sau privat detinatoare. 

 

Guvernul a aprobat declasificarea unor informatii privind  

proiectul de modificare a Codului penal 

In Monitorul Oficial nr. 804 din 4 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 3/2014 a UNPIR pentru modificarea si completarea 

Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in 

insolventa, aprobat prin Hotararea nr. 3/2007 privind aprobarea 

Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala 

si disciplina ale UNPIR. 

Principalele prevederi 

� Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii in conditiile art. 

24din O.U.G. 

� Persoanele juridice straine pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si 

inscrise in Tabloul UNPIR in conditiile art. 24 din O.U.G. 

� Pe perioada incompatibilitatii practicienii in insolventa definitivi pierd calitatea de 

indrumator de stagiu. 

� Cu exceptia situatiei cesionarii integrale a partilor sociale, trecerea la incompatibili a 

membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul 

formelor de organizare al UNPIR. In termen de 10 zile de la emiterea deciziei de trecere 

la sectiunea membrilor incompatibili, practicianul in insolventa are obligatia sa 

informeze instantele de judecata, precum si debitorii asupra radierii cabinetului sau 

IPURL in care acesta isi desfasura activitatea. 

� Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin 

care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de 

practician in insolventa. 

� Contractul de colaborare se incheie in forma scrisa intre practicianul colaborator si 

forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul 

celorlalte forme de exercitare a profesiei. 

Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei 

de practician in insolventa a suferit modifiari 
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In Monitorul Oficial nr. 806 din 5 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 3933/C/2014 al ministrului Justitiei privind actualizarea numarului 

posturilor de notar public destinate schimbarilor de sedii ale birourilor 

notariale pentru anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Numarul de 2.575 de posturi de notar public, din care 2.385 de notari publici in functie, 

98 de notari publici suspendati, 74 de posturi destinate examenului de definitivat si 18 

posturi de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii 

de specialitate juridica, se actualizeaza cu 17 posturi de notar public destinate 

schimbarilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014, potrivit anexelor nr. 1–

16, care fac parte integranta din prezentul ordin. 

� Serviciul profesii juridice conexe si Publici vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului 

ordin. Un exemplar al ordinului se comunica Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 

Au fost actualizate posturile de notar public pentru schimbarea  

de sedii ale birourilor notariale 

In Monitorul Oficial nr. 808 din 6 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 973/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru 

Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

Principalele prevederi 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza cu un numar maxim de 539 de posturi. 

� Finantarea posturilor se asigura in limita bugetului aprobat pentru Inalta Curte de 

Casatie si Justitie pe anul 2014. 

� La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 56/2014 privind 

stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2014, se abroga. 

Guvernul a stabilit numarul maxim de posturi pentru ICCJ 

In Monitorul Oficial nr. 805 din 5 noiembrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 36/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind nivelul ratei 

dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 5 noiembrie 2014, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

Nationale a Romaniei este de 2,75% pe an. 

BNR a publicat rata dobanzii de referinta 
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In Monitorul Oficial nr. 815 din 7 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 1531/2014 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea 

Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind 

prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii 

persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si 

Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme. 

Principalele prevederi 

� In vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 

Economii si Consemnatiuni C.E.C. – SA pentru achizitionarea de autoturisme, se aproba 

prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/2014/1 emisa pe numele B.R.D. 

Groupe Societe Generale – SA, in valoare nominala totala de 7.435.949,53 lei. 

� Valoarea nominala totala a emisiunii titlurilor de stat este de 7.435.949,53 lei, fiind 

compusa din: 

• 5.648.139,06 lei reprezentand valoarea totala a despagubirii calculata cu 

raportare la perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 1990 si data de 31 

decembrie 2013, pentru 226 de deponenti care au depus sume de bani la Casa de 

Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. inainte de data de 1 ianuarie 1990. 

• 1.787.810,47 lei reprezentand valoarea totala a despagubirii calculata cu 

raportare la perioada cuprinsa intre data efectuarii depunerii si data de 31 

decembrie 2013, pentru 84 de deponenti care au depus sume de bani la C.E.C. – 

S.A. dupa data de 1 ianuarie 1990. 

MFP a aprobat emiterea unor titluri de stat in vederea despagubirii 

persoanelor care au constituit depozite la CEC 

In Monitorul Oficial nr. 810 din 6 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 982/2014 privind alocarea temporara, pentru luna noiembrie a 

anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor 

principali de credite cu rol de Autoritate de management. 

Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului 

Convergenta — Programul operational sectorial Mediu (POS M), Programul operational 

sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS CCE), Programul operational 

Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) si Programul operational regional (POR), denumite 

in continuare programe operationale, aferent lunii noiembrie a anului 2014, in vederea 

efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata 

cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, 

se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor 

Publice a sumei de 1.105.996,00 mii lei, in echivalent euro. 

Guvernul a aprobat alocarea unor sume ordonatorilor principali de 

credite cu rol de Autoritate de management 
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In Monitorul Oficial nr. 811 din 6 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul 

nr. 4854/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea 

Metodologiei de transfer al personalului didactic auxiliar si al 

personalului nedidactic in anul 2014. 

Principalele prevederi 

� In anul 2014, personalul didactic auxiliar si nedidactic angajat in unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat, prin concurs sau examen, cu contract individual de 

munca pe perioada nedeterminata, poate fi transferat, in interesul invatamantului sau la 

cerere, intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 

� Personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat poate fi transferat, in interesul invatamantului sau la cerere, de la o unitate de 

invatamant la alta, la nivelul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras, 

municipiu, judet), pe un post pentru care salariatul indeplineste conditiile specifice, dupa 

cum urmeaza: 

• transferul in interesul invatamantului se realizeaza la cererea directorului 

unitatii care solicita transferul, in baza hotararii consiliului de administratie al 

acesteia, numai cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii la care este 

angajat si numai cu acordul scris al salariatului solicitat; 

• transferul la cerere se realizeaza pe baza cererii salariatului insotite de acordul 

prealabil al consiliului de administratie al unitatii unde se solicita transferul si 

numai cu acordul consiliului de administratie al unitatii al carei angajat este. 

A fost aprobata Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar 

si al personalului nedidactic in anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 809 din 6 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 963/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 

obiectivului de investitii „Ro-NET — construirea unei infrastructuri 

nationale de broadband in zonele defavorizate, prin utilizarea 

fondurilor structurale”. 

Principalele prevederi 

� Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investitii „Ro-NET — construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele 

defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, cuprinse in anexa care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

� Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri externe nerambursabile, de la 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului pentru Societatea Informationala, in limita 

sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, 

conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii. 

 

Infrastructura nationala de broadband in zonele defavorizate 
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In Monitorul Oficial nr. 805 din 5 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 4/2014 a Biroului Electoral Central pentru Alegerea 

Presedintelui Romaniei din anul 2014 privind interpretarea prevederilor 

art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui 

Romaniei. 

Principalele prevederi 

� In interpretarea dispozitiilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 

Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

prevad ca al doilea tur de scrutin are loc in conditiile art. 81 alin. (3) din Constitutia 

Romaniei, republicata, in termenul prevazut de lege „in aceleasi sectii de votare si 

circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi 

birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur”, sintagma 

„aceleasi liste de alegatori de la primul tur” se refera la sectiile de votare din tara unde 

procesul electoral se desfasoara pe baza listelor electorale permanente, in sensul celor 

prevazute de art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, spre deosebire de procesul electoral din strainatate, care se 

deruleaza pe baza tabelelor electorale prevazute de art. 9 alin. (1) din acelasi act 

normativ. 

Sectiile de votare din tara vor utiliza pentru turul al doilea de scrutin 

aceleasi liste de alegatori de la primul tur 

In Monitorul Oficial nr. 815 din 7 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 59 din 7 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale privind 

rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei in cadrul 

primului tur de scrutin desfasurat la 2 noiembrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Curtea constata ca, in conformitate cu prevederile art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 

alin. (1) si art. 38 dinLegea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii 

Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807 din 3 

decembrie 2010, precum si cu cele ale art. 53 alin. (1) si ale art. 54 alin. (2) din Legea nr. 

370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 650 din data de 12 septembrie 2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, este competenta sa confirme rezultatul alegerilor din 2 noiembrie 2014 pentru 

functia de Presedinte al Romaniei. 

� Astfel, Curtea Constitutionala: 

� Confirma rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei din primul tur de 

scrutin de la data de 2 noiembrie 2014, dupa cum urmeaza: 

Curtea Constitutionala a validat rezultatul alegerilor pentru functia 

de Presedinte al Romaniei in cadrul primului tur de scrutin 
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• numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente: 18.284.066; 

• numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne: 9.723.232; 

• numarul de voturi necesar pentru a fi ales Presedinte al Romaniei in primul tur de 

scrutin: 9.142.034; 

• numarul total al voturilor nule: 237.761 

• numarul total al voturilor valabil exprimate: 9.485.340 din care pentru: 

 

HUNOR KELEMEN 329.727 voturi 

KLAUS-WERNER IOHANNIS 2.881.406 voturi 

CRISTIAN-DAN DIACONESCU 382.526 voturi 

VICTOR-VIOREL PONTA 3.836.093 voturi 

WILLIAM GABRIEL BRINZA 43.194 voturi 

ELENA-GABRIELA UDREA 493.376 voturi 

MIREL-MIRCEA AMARITEI 7.895 voturi 

TEODOR-VIOREL MELESCANU 104.131 voturi 

GHEORGHE FUNAR 45.405 voturi 

ZSOLT SZILAGYI 53.146 voturi 

MONICA-LUISA MACOVEI 421.648 voturi 

CONSTANTIN ROTARU 28.805 voturi 

CALIN-CONSTANTIN-ANTON 

POPESCU-TARICEANU 
508.572 voturi 

CORNELIU-VADIM TUDOR 349.416 voturi 

 

� Aduce la cunostinta publica rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al 

Romaniei din primul tur de scrutin de la data de 2 noiembrie 2014. 

� Se va organiza al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui Romaniei in ziua 

de duminica, 16 noiembrie 2014, la care vor participa domnul Victor-Viorel Ponta si 

domnul Klaus-Werner Iohannis, in aceasta ordine. 

� Prezenta hotarare este definitiva, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si 

se aduce la cunostinta prin mass-media. 
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In Monitorul Oficial nr. 802 din 4 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia din 1 1 octombrie 2013 a Curtii Europene a Drepturilor Omului 

cu privire la Cererea nr. 41.688/07 introdusa de Societatea Comerciala 

„Alex Prod Com” — S.R.L. impotriva Romaniei. 

Circumstantele cauzei 

� Cererea are ca obiect pretinsa incalcare a dreptului reclamantei de acces la o instanta 

pe motiv ca actiunea acesteia a fost respinsa pe motivul neachitarii taxei de timbru si 

intrucat cererea sa de scutire la plata taxei de timbru a fost respinsa de instanta. 

Capat de cerere 

� Reclamantul se plange in temeiul art. 6 § 1 din Conventie cu privire la lipsa accesului 

efectiv la o instanta din cauza sumei taxelor de timbru impuse.  

In drept 

� Dupa esecul incercarilor de a se ajunge la o solutionare pe cale amiabila, prin scrisoarea 

din 14 februarie 2013, Guvernul a informat Curtea cu privire la propunerea de a formula 

o declaratie unilaterala in vederea solutionarii litigiului. Acesta a solicitat in continuare 

Curtii sa scoata cererea de pe rol in conformitate cu art. 37 din Conventie. 

� Curtea reaminteste ca art. 37 din Conventie prevede ca, in orice stadiu al procedurii, 

poate hotari scoaterea unei cereri de pe rol in cazul in care circumstantele permit sa se 

traga una dintre concluziile specificate la lit. a), b) sau c) ale primului paragraf al acestui 

articol. Art. 37 § 1 lit. c) permite Curtii in special sa scoata o cauza de pe rol daca: 

� Curtea si-a stabilit practica intr-un numar de cauze, inclusiv in cauzele formulate 

impotriva Romaniei, cu privire la cererile referitoare la incalcarea dreptului de acces la 

instanta [Weissman si altii impotriva Romaniei, nr. 63.945/00, pct. 39—43, CEDO 2006-

VII (extrase); Iorga impotriva Romaniei, nr. 4.227/02, pct. 47—51, 25 aprilie 2007; Adam 

impotriva Romaniei, nr. 45.890/05, pct. 29—32, 3 noiembrie 2009, si Rusen impotriva 

Romaniei, nr. 38.151/05, pct. 35—4, 8 ianuarie 2009]. 

� Tinand seama de natura celor admise in declaratia Guvernului, precum si de sumele 

compensatiilor propuse — care sunt in concordanta cu sumele acordate in cauze 

similare— Curtea considera ca nu se mai justifica continuarea examinarii cererii [art. 37 

§ 1 lit. c)]. 

� Mai mult, in lumina consideratiilor de mai sus si mai ales data fiind jurisprudenta clara si 

extinsa pe aceasta tema, Curtea este convinsa ca respectarea drepturilor omului asa 

cum sunt definite in Conventie si in protocoalele la aceasta nu necesita continuarea 

examinarii cererii (art. 37 § 1 in fine). 

� Drept consecinta, cauza urmeaza a fi scoasa de pe rol. 

� In cele din urma, Curtea retine ca, in cazul in care Guvernul nu reuseste sa respecte 

termenii din declaratia unilaterala, cererea poate fi repusa pe rol in conformitate cu 

art. 37 § 2 din Conventie [Josipoviae impotriva Serbiei (dec.), nr. 18.369/07,4 martie 

2008]. 

� Curtea a luat cunostinta de termenii declaratiei Guvernului parat in temeiul art. 6 § 1 

din Conventie cu privire la dreptul de acces la o instanta si modalitatile de asigurare a 

respectarii angajamentelor la care se face referire in aceasta si a decis sa scoata cererea 

de pe rol in conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din Conventie. 

CEDO ahotarat scoaterea de pe rol a cauzei introdusa de Societatea 

Comerciala „Alex Prod Com” — S.R.L. impotriva Romaniei 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin satelit 

intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, semnat la Bruxelles, la 22 

septembrie 2010 

� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare intre Uniunea Europeana si Statele 

membre ale acesteia, pe de o parte, si Confederatia Elvetiana, pe de alta parte, privind 

programele europene de radionavigatie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013 

� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean in domeniul aviatiei intre 

Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr. 89 din 29 august 2000 privind unele 

masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii 

Reale Mobiliare 

� Propunere legislativa - Legea zootehniei 

� Propunere legislativa privind tichetul de servicii destinat platii prestatiilor casnice la domiciliu si 

prestatiilor cu caracter ocazional sau sezonier 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind 

procedura adoptiei 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii 

� Propunere legislativa privind pensiile ocupationale 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 388 din 3 noiembrie  2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

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

liste de rezerva pentru posturi de Administratori (AD 6) in domeniul protectiei datelor 2014/C 391 

A/01. Anuntul a fost publicat in JO C 391A  din 6 noiembrie 2014. 
 

Numar de candidati: 20 

Termen-limita (inclusiv validarea): 9 decembrie 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 

 
 

  
MAI propune modificarea conditiilor de obtinere 

a permisului de conducere  
 

Ministerului Afacerilor Interne a publicat pe data de 3 noiembrie un 

proiect de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 

268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului 

de conducere. 

Conform proiectului, definitia candidatilor se modifica: candidati - persoanele cu domiciliul sau 

resedinta in Romania in sensul art. 23
1
 alin. (2) din ordonanta de urgenta ori care dovedesc ca se 

afla la studii in Romania de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului 

de conducere sau a unor categorii ale acestuia. 

 

De asemenea, mai sunt aduse, printre altele, modificari privind domiciliul candidatilor, dovada 

domiciliului sau declaratia pe propria raspundere 

 

Ordinul transpune prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) si art. 12 din Directiva 2006/126/CE privind 

permisele de conducere (reformata), publicata in JOUE L nr. 403 din 30 decembrie 2006. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 

Legea pietei de capital propusa spre modificare 

Ministerul  Finantelor Publice a publicat pe data de 6 noiembrie un proiect 

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

de capital. 

Conform expunerii de motive, proiectul de lege are ca scop eliminarea obstacolelor majore care 

impiedica evolutia normala si pozitiva a pietei de capital din Romania. Mentinerea acestor 

obstacole echivaleaza cu incetinirea semnificativa a ritmului de crestere a pietei intr-o perioada in 

care premisele de crestere sunt incurajatoare.  

Aceasta consecinta survine pe fondul competitiei tot mai acerbe intre pietele de capital europene si 

mondiale, in timp ce investitorii si companiile locale devin tot mai reticenti fata de alternativa 

reprezentata de piata de capital, considerand ca piata de capital nu reprezinta o alternativa viabila 

pentru investitii sau pentru atragerea de finantare in Romania.  

Adoptarea prezentului proiect de lege este impusa de necesitatea implementarii unor reforme 

economice si financiare, pentru a permite cresterea competitivitatii economiei romanesti si a 

adaptarii cadrului legal national in principal la practica si in subsidiar la legislatia Uniunii Europene 

in domeniul pietei de capital. 

 

� 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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MFP ia masuri pentru 

privind fondurile de investitii alternative

 

  Ministerului 

proiect de lege privind administratorii de fonduri de investitii alternative

Conform expunerii de motive, 

prevederilor Directivei 2011/61/UE a privind administratorii fondurilor de investitii a

de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si 

(UE) nr. 1095/2010 (DAFIA). 

  

Proiectul vine sa introduca noi concepte in legislatia nationala:

Broker principal - o institutie de credit, o firma de investitii reglementata sau alta entitate supusa 

unor reglementari prudentiale si unei supravegheri constante care ofera servicii unor investitori 

profesionali, in special pentru finantarea sau executarea unor tranzact

in calitate de contraparte, si care poate furniza si alte servicii, cum ar fi compensarea si decontarea 

tranzactiilor, servicii de custodie, imprumuturi de valori mobiliare, servicii personalizate de 

asistenta tehnologica si operationala;

Holding - o societate care detine participatii la una sau mai multe alte societati si al carei obiectiv 

comercial este de a aplica una sau mai multe strategii de afaceri prin intermediul filialelor sale, al 

societatilor sale asociate sau al par

lung, si care: 

(i) fie este o societate care actioneaza in nume propriu si ale carei actiuni sunt admise la 

tranzactionare pe o piata reglementata din Uniune; fie

(ii) nu este infiintata cu scopul principal de a genera beneficii pentru investitorii sai prin vanzarea 

filialelor sale sau a societatilor sale asociate, in conformitate cu raportul anual sau alte documente 

oficiale ale societatii. 

 

In plus, avand in vedere caracterul special al aceste

savarsirea unei contraventii de catre entitatile aflate in aria de aplicabilitate a prezentei legi il 

poate avea atat asupra investitorilor cat si asupra celorlalti participanti la piata, in comparatie cu 

acele contraventii stabilite prin alte legi pentru care se aplica prescriptia de 6 luni, s

necesara o abordare proportionala, in sensul instituirii la art. 56 din lege a unei derogari de la 

prevederile art. 13 si 14 din O.G. nr. 2/2001 in ceea ce 

termenul de prescriptie a aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale

 

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

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

Decrete 

• Decretul privind infiintarea Ambasadei Rom

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

 

MFP ia masuri pentru implementarea legislatiei europene

privind fondurile de investitii alternative 

Decrete semnate  

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 6 noiembrie un 

proiect de lege privind administratorii de fonduri de investitii alternative

expunerii de motive, adoptarea legii este impusa de necesitatea implementarii 

prevederilor Directivei 2011/61/UE a privind administratorii fondurilor de investitii a

de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si 

Proiectul vine sa introduca noi concepte in legislatia nationala: 

o institutie de credit, o firma de investitii reglementata sau alta entitate supusa 

unor reglementari prudentiale si unei supravegheri constante care ofera servicii unor investitori 

profesionali, in special pentru finantarea sau executarea unor tranzactii cu instrumente financiare 

in calitate de contraparte, si care poate furniza si alte servicii, cum ar fi compensarea si decontarea 

tranzactiilor, servicii de custodie, imprumuturi de valori mobiliare, servicii personalizate de 

erationala; 

o societate care detine participatii la una sau mai multe alte societati si al carei obiectiv 

comercial este de a aplica una sau mai multe strategii de afaceri prin intermediul filialelor sale, al 

societatilor sale asociate sau al participatiilor sale pentru a contribui la valoarea lor pe termen 

(i) fie este o societate care actioneaza in nume propriu si ale carei actiuni sunt admise la 

tranzactionare pe o piata reglementata din Uniune; fie 

pul principal de a genera beneficii pentru investitorii sai prin vanzarea 

filialelor sale sau a societatilor sale asociate, in conformitate cu raportul anual sau alte documente 

In plus, avand in vedere caracterul special al acestei legi, precum si impactul substantial pe care 

savarsirea unei contraventii de catre entitatile aflate in aria de aplicabilitate a prezentei legi il 

poate avea atat asupra investitorilor cat si asupra celorlalti participanti la piata, in comparatie cu 

e contraventii stabilite prin alte legi pentru care se aplica prescriptia de 6 luni, s

necesara o abordare proportionala, in sensul instituirii la art. 56 din lege a unei derogari de la 

prevederile art. 13 si 14 din O.G. nr. 2/2001 in ceea ce priveste extinderea de la 6 luni la 3 ani a 

termenul de prescriptie a aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale. 

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

publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 
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(i) fie este o societate care actioneaza in nume propriu si ale carei actiuni sunt admise la 
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poate avea atat asupra investitorilor cat si asupra celorlalti participanti la piata, in comparatie cu 

e contraventii stabilite prin alte legi pentru care se aplica prescriptia de 6 luni, s-a considerat 

necesara o abordare proportionala, in sensul instituirii la art. 56 din lege a unei derogari de la 

priveste extinderea de la 6 luni la 3 ani a 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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Codul penal. Comentariu pe articole

Lucrarea este destinat

in domeniul dreptului penal

ai facultatilor de Drept, in vederea prega

sau de accedere 

Va dorim lectura placuta 
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Codul penal. Comentariu pe articole 

Lucrarea este destinata in primul rand specialistilor ce activeaza

n domeniul dreptului penal, dar este utila si pentru studenti sau 

in vederea pregatirii examenelor de parcurs universitar 

sau de accedere in profesiile juridice 

Lucrarea, integrata in Colectia Comentarii

drept punct de plecare textul noului Cod penal

al Legii de punere in aplicare a acestuia 

cititorului informatia necesara pentru a putea 

intelege, interpreta si aplica noua legislatie penala

 

���� depaseste stadiul descriptiv 

limitat unele lucrari publicate 

imediat dupa intrarea in vigoare a noului Cod 

penal, avand avantajul de a putea evalua 

prim impact concret al aplicarii noilor 

reglementari; 

 

���� aduce explicatiile teoretice necesare s

propune solutii practice

problemelor deja semnalate, dar, in acelas

timp, identifica alte potentiale controverse, 

incercand sa anticipeze raspunsurile potrivite

 

���� colectivul de autori este format integral din 

juristi practicieni strict specializat

fiecare domeniu abordat, cu vasta 

recunoscuta. 
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Drept international public, Volumul I, editia 3, 2014 
 

Aceasta noua editie prezinta o serie de abordari recente ce se impun 

cu privire la unele din institutiile sau conceptele tratate in cele sapte 

capitole ale cursului, notiuni ce se gasesc intr-o constanta evolutie in 

contextul international actual.  

O atentie deosebita a fost acordata protectiei internationale a 

drepturilor omului care este analizata pe larg in capitolul VI al lucrarii: 

aspecte de ordin istoric, sistemul international de protectie a 

drepturilor omului, mecanisme si proceduri internationale si 

regionale, categorii de drepturi ale omului. 

Totodata, in capitolul dedicat competentelor statelor asupra 

teritoriului a inclusa si analiza regimului juridic al unor spatii 

internationale (fluvii internationale, canale maritime, spatii marine, 

marea libera, Arctica si Antarctica, spatiul aerian si spatiul cosmic). 
 

 

In curand! Calauza juristului – Editia 5 

 
Calauza juristului analizeaza integrat institutiile de drept material sau 

procesual, recomandand in acelasi timp si modele sumare de ghidare practica, 

insotite de jurisprudenta. 

In considerentele teoretice ale fiecarei institutii de drept au fost avute in vedere 

exclusiv normele in vigoare, incluzand aici noile coduri, civil si, respectiv, de 

procedura civila. 

Jurisprudenta recomandata vizeaza insa nu doar spete cercetate prin prisma 

noilor coduri, ci si pe baza vechilor coduri, formulandu-se, unde a fost cazul, 

necesarele precizari si raportari la norma noua. S-a urmarit, in principal, in 

selectionarea spetelor, ca, pe langa informatia ca atare, cititorul sa fie 

familiarizat si cu modul de apreciere a probelor de catre judecator, cu 

rationamentul logic si juridic al acestuia. 

  

Pachete tematice Legalis® 

 

Carte noua si 25 % reducere la Doctrina Legalis® 

In luna noiembrie, oricare dintre cartile incluse in Doctrina Legalis® poate fi achizitionata 

cu 25% reducere! In completare, modulul Drept Public va ofera acum si cea mai noua editie 

a volumului Drept international public, autor Raluca Miga-Besteliu. 

Comanda orice modul de doctrina sau orice volum, individual, din 

Raftul Legalis® , in conditiile standard de abonare, cu 25% reducere, la 

telefon  021/410.08.01 sau prin email la adresa legalis@beck.ro 
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