


 

 

Pentru ca informatia inseamna putere!  

 
 

Proiectul InfoLEGALis 
 

 

 
 

 

Cuprins 

 

�Acte publicate in Monitorul  

Oficial al Romaniei ............................. 2 

 

� Detalii contact  .............................. 17 

   

 

 
 

Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 
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In Monitorul Oficial nr. 817 din 10 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2102/2014 al ministrului Afacerilor Externe pentru 

publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2174 (2014). 

Principalele prevederi 

� Consiliul de Securitate indeamna toate partile sa convina un acord imediat de incetare a 

focului si a luptelor si isi exprima sprijinul ferm pentru Misiunea de Sprijin a ONU in 

Libia (UNSMIL) si pentru Reprezentantul special al Secretarului General pentru aceasta. 

� Consiliul de Securitate condamna folosirea violentei impotriva civililor si a institutiilor 

civile si solicita ca cei responsabili sa fie trasi la raspundere. 

� Consiliul de Securitate indeamna Camera Reprezentantilor si Adunarea Constituanta sa 

isi indeplineasca atributiile in mod deschis, si indeamna toate partile sa se angajeze in 

Libia intr-un dialog politic incluziv pentru a contribui la reinstaurarea stabilitatii si sa 

ajunga la un acord asupra urmatoarelor etape in procesul de tranzitie a Libiei. 

Consiliul de Securitate al ONU indeamna la incetarea focului in Libia 

In Monitorul Oficial nr. 819 din 10 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3573/2014 al ministrului Justitiei pentru aprobarea 

Regulamentului privind modalitatile de exercitare a atributiilor ce revin 

Ministerului Justitiei in calitatea sa de autoritate centrala, desemnata 

prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la 

Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii 

internationale de copii. 

Principalele prevederi 

� Atributiile ce revin Ministerului Justitiei, in calitatea sa de autoritate centrala romana 

pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor stabilite prin Conventia asupra aspectelor 

civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, 

denumita in continuare Conventie, sunt indeplinite prin Directia drept international si 

cooperare judiciara — Serviciul de cooperare judiciara internationala in materie civila si 

comerciala. 

� Principalele atributii ale autoritatii centrale romane, in cazul in care este sesizata cu o 

cerere de inapoiere a unui copil la resedinta sa obisnuita din strainatate, formulata in 

temeiul art. 3 din Conventie, de catre o persoana fizica, institutie, organism interesat ori 

de catre autoritatea centrala a unui stat parte la Conventie, denumite in continuare 

transmitator, sunt urmatoarele: 

• confirma primirea cererii; 

• verifica cererea sub aspectul indeplinirii conditiilor prevazute de Conventie si, 

dupa caz, solicita de la transmitator informatii si/sau documente, in completarea 

setului de acte; 

• restituie, motivat, cererea, atunci cand constata ca aceasta nu indeplineste 

conditiile prevazute de art. 4 sau art. 27 din Conventie. 

Exercitarea atributiilor Ministerului Justitiei in privinta aspectelor civile 

ale rapirii internationale de copii 
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In Monitorul Oficial nr. 821 din 11 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1017/2014 al ministrului Economiei, Departamentul pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism privind 

modificarea Procedurii de implementare a Programului 

UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii 

intreprinderilor mici si mijlocii. 

Principalele prevederi 

� OTIMMC organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfasurarea 

workshopului din bugetul alocat prin Program fiecaruia din cele 8 OTIMMC (editarea de 

materiale de promovare si prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, 

materiale-suport pentru exercitiile practice, consumabile necesare desfasurarii 

cursurilor, inchiriere de spatii pentru desfasurarea workshopurilor, transmitere de 

invitatii necesare organizarii si desfasurarii workshopurilor, cheltuielile cu plata 

onorariilor trainerilor, cazarea si masa trainerilor, precum si masa participantilor, inclusiv 

cheltuielile de organizare a conferintelor de lansare/diseminare a workshopurilor). 

� Directia implementare programe pentru IMM din cadrul Departamentului pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism si oficiile teritoriale pentru 

intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la indeplinire prezentul ordin. 

Procedura de implementare a Programului  

UNCTAD/EMPRETEC a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 821 din 11 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2096/2014 al ministrului Afacerilor Externe privind 

modalitatea de raportare periodica a derularii operatiunilor de comert 

exterior cu produse militare supuse controlului prin Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. 

Principalele prevederi 

� Persoanele care deruleaza operatiuni de comert exterior cu produse militare supuse 

regimului de control prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 

privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse 

militare, republicata, au obligatia sa transmita Departamentului pentru controlul 

exporturilor, denumit in continuare ANCEX, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 

raportari cu privire la derularea operatiunilor definitive de comert exterior, efectuate in 

baza licentelor individuale si globale. 

� Raportarile privind exportul, respectiv transferul si intermedierea cu produse militare se 

transmit trimestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare trimestrului de raportat. 

� Raportarile privind operatiunile de import, respectiv transfer de produse militare se 

transmit semestrial, pana la data de 30 a lunii urmatoare semestrului de raportat. 

 

Raportarea periodica a derularii operatiunilor 

de comert exterior cu produse militare 
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In Monitorul Oficial nr. 824 din 12 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1481/2014 al MFP privind modificarea Ordinului nr. 

809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru incasarea, 

gestionarea conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si virarea 

sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. 

Principalele prevederi 

� Pana la data de 22 decembrie a fiecarui an, ministerele beneficiare vireaza sumele 

ramase neutilizate la finele anului, determinate ca diferenta dintre veniturile bugetare 

incasate si platile efectuate, din contul 20.A.30.13.00 «Sume din vanzarea certificatelor 

de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii» in contul 50.05.21 

«Disponibil din sume realizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

115/2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, 

alocate pentru realizarea unor proiecte reportate in conditiile legii» deschis pe numele 

acestora la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. 

Gestionarea conturilor de disponibilitati prin platforma comuna 

a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 

In Monitorul Oficial nr. 825 din 12 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 7/2014 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea si 

completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 

Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, 

aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010. 

Principalele prevederi 

� Operatiunile intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele 

(conturi curente, depozite, credite, imprumuturi, valori de recuperat, alte sume 

datorate, creante atasate, datorii atasate si sume de amortizat) se inregistreaza intr-o 

grupa distincta «Operatiuni intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei».  

� Activele financiare din operatiuni intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul 

aceleiasi retele, precum si dobanzile si sumele de amortizat aferente, care inregistreaza 

restante, dar nu sunt depreciate, se evidentiaza in contul 1781 «Active financiare 

restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidentiaza in 

contul 1782 «Active financiare depreciate». 

� Activele financiare din operatiuni de trezorerie si interbancare, inclusiv dobanzile si 

sumele de amortizat aferente, care inregistreaza restante, dar nu sunt depreciate, se 

evidentiaza in contul 181 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt 

depreciate la nivel individual se evidentiaza in contul 182 «Active financiare depreciate». 

Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale 

de Raportare Financiara au suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 826 din 12 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 8/2014 al Bancii Nationale a Romaniei privind exercitiul de 

raportare de catre institutiile de credit a informatiilor referitoare la 

remunerarea angajatilor acestora. 

Principalele prevederi 

� In aplicarea prevederilor art. 24 alin (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul 

ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare aferente exercitiului de 

raportare a informatiilor referitoare la remunerarea angajatilor institutiilor de credit. 

� Prezentul ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, selectate de 

Banca Nationala a Romaniei — Directia supraveghere potrivit criteriilor prevazute la 

alin. (4) si (5), in situatia in care Banca Nationala a Romaniei este supraveghetorul 

consolidant si institutiile de credit respective sunt institutii de credit-mama la nivelul 

Spatiului Economic European si sunt responsabile cu indeplinirea, pe baza consolidata, a 

cerintelor prevazute la art. 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru 

institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

648/2012. 

Raportarea de catre institutiile de credit a informatiilor  

referitoare la remunerarea angajatilor acestora 

In Monitorul Oficial nr. 828 din 13 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 9/2014 al Bancii Nationale a Romaniei privind exercitiul de 

raportare de catre institutiile de credit a informatiilor referitoare la 

angajatii care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt. 

Principalele prevederi 

� In aplicarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul 

ordin stabileste forma si continutul formularului de raportare aferent raportarii 

informatiilor referitoare la angajatii institutiilor de credit care beneficiaza de 

remuneratii de nivel inalt. 

� Prezentul ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, la nivel 

consolidat, in situatia in care Banca Nationala a Romaniei este supraveghetorul 

consolidant si institutiile de credit respective sunt institutii de credit mama la nivelul 

Spatiului Economic European, precum si sucursalelor in Romania ale institutiilor de credit 

cu sediul real intr-un stat tert. 

Raportarea de catre institutiile de credit a informatiilor privind angajatii 

care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt 
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In Monitorul Oficial nr. 829 din 13 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 162/2014 al MAI privind publicarea in Monitorul Oficial a 

Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnate 

la Varsovia la data de 1 aprilie 2014 si la Bucuresti la data de 23 

septembrie 2014, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de 

pregatire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia 

Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele 

Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene — Frontex. 

Amendamente la Acordul-cadru pe linie de pregatire 

Costuri eligibile 

� Finantarea costurilor eligibile poate lua urmatoarele forme, in conformitate cu 

categoriile de costuri si in conformitate cu prevederile mentionate in Acordul specific de 

pregatire: 

• rambursarea unui procentaj specificat al costurilor eligibile suportate efectiv; 

• rambursarea in baza costurilor unitare; 

• sume forfetare; 

• finantare globala. 

� Lista detaliata a costurilor directe eligibile trebuie inclusa in fiecare acord de pregatire 

specific. 

� In plus fata de costurile eligibile directe, costurile institutionale (efectuate pentru a 

pregati, desfasura si finaliza activitatea) pot fi eligibile ca si costuri indirecte.  

� Costurile institutionale sunt acele costuri care, luand in considerare conditiile de 

eligibilitate descrise in articolul 20.1, nu sunt identificabile drept costuri specifice legate 

in mod direct de desfasurarea activitatii si care ar putea fi asociate in mod direct cu 

aceasta, dar care pot fi identificate si justificate de academia partenera folosind sistemul 

sau contabil ca fiind efectuate in legatura cu costurile eligibile directe pentru activitate. 

Acestea nu pot include niciun fel de costuri eligibile directe. 

� Costurile indirecte realizate in desfasurarea activitatii pot fi eligibile pentru finantarea 

la o rata fixa nu mai mare de 7% din costurile eligibile directe.  

� Daca totalul costurilor eligibile directe depaseste suma de 100.000 euro, nivelul eligibil 

al costurilor indirecte trebuie redus la nivelul stabilit intre parti. Nivelul stabilit al 

costurilor indirecte trebuie specificat in Acordul specific de pregatire.  

� Daca in Acordul specific de pregatire se prevede finantarea la o rata fixa cu privire la 

costurile indirecte, acestea nu trebuie sa fie sprijinite de documente contabile. 

Plata soldului 

� Plata soldului se realizeaza dupa incheierea activitatilor de pregatire. 

� Plata poate fi efectuata sub forma unui ordin de recuperare, daca platile in avans 

anterioare depasesc suma costurilor finale ale activitatii de pregatire in conformitate cu 

Acordul specific de pregatire. 

Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor 

Membre ale Uniunii Europene 
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In Monitorul Oficial nr. 820 din 11 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 692/2014 al CNAS pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din 

cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul 

presedintelui CNAS nr. 1.012/2013. 

Principalele prevederi 

� Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfasurare a activitatii 

de control din domeniul asigurarilor sociale de sanatate si metodologia de stabilire si 

recuperare a sumelor incasate necuvenit din Fondul national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale 

sanitare de la furnizorii aflati sau care s-au aflat in relatie contractuala cu casele de 

asigurari de sanatate, prevazuta in anexa nr. 2, precum si controlul situatiilor prevazute 

de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile 

de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� DGMCA are ca scop principal de actiune prevenirea, identificarea, combaterea si 

sanctionarea actelor si faptelor de incalcare a legislatiei in sistemul asigurarilor sociale 

de sanatate cu privire la acordarea asistentei medicale, medicamentelor, dispozitivelor 

medicale, materialelor sanitare, concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de 

sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari 

de sanatate, furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si 

materiale sanitare aflati sau care s-au aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari 

de sanatate si, dupa caz, persoanele beneficiare. 

Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului  

de asigurari sociale de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 821 din 11 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 115/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulilor privind decontarea 

lunara a obligatiilor de plata in piata de echilibrare si a dezechilibrelor 

partilor responsabile cu echilibrarea. 

Principalele prevederi 

� Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., 

Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM“ – S.A., 

operatorii de distributie concesionari si producatorii care indeplinesc functia de operator 

de masurare pentru unitatile de producere proprii intocmesc proceduri privind 

desfasurarea activitatilor ce le revin, cu evidentierea mecanismelor de verificare 

aferente operatiunilor derulate, stabilite in urma unui proces de consultare publica.  

� Cu cel putin 15 zile inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, procedurile sunt 

publicate pe site-urile operatorilor. 

ANRE a aprobat Regulile privind decontarea lunara 

a obligatiilor de plata in piata de echilibrare 
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In Monitorul Oficial nr. 822 din 11 noiembrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 22/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru 

modificarea si completarea unor acte normative privind activele admise 

sa acopere rezervele tehnice brute ale asiguratorilor. 

Principalele prevederi 

� Asiguratorul care practica activitatea de asigurari de viata poate investi maximum: 

• 50% din rezervele tehnice brute in actiuni, obligatiuni si alte instrumente ale pietei 

de capital tranzactionate pe o piata reglementata si supravegheata, precum si titluri 

de participare la organisme de plasament colectiv in valori mobiliare si alte fonduri 

de investitii; 

• 5% din rezervele tehnice brute in actiuni si alte titluri negociabile tratate ca actiuni, 

obligatiuni, titluri de credit si alte instrumente ale pietei monetare sau de capital, 

precum si titluri de participare la organisme de plasament colectiv in valori mobiliare 

si alte fonduri de investitii emise de aceeasi entitate; 

• 20% din rezervele tehnice brute in terenuri si constructii; 

• 10% din rezervele tehnice brute intr-un teren sau o cladire ori intr-un numar de 

terenuri sau cladiri suficient de apropiate unele de altele pentru a fi considerate 

efectiv ca o singura investitie; 

• 90% din rezervele tehnice brute in depozite si disponibilitati la institutii de credit, 

dar nu mai mult de 20% din rezervele tehnice brute intr-o singura institutie de 

credit; 

• 3% din rezervele tehnice brute in disponibilitati in casierie; 

• 5% din partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare la 

asiguratori/reasiguratori care nu detin un rating acordat de cel putin una dintre 

agentiile de rating inregistrate sau certificate in conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1.060/2009. 

Care sunt activele admise sa acopere rezervele  

tehnice brute ale asiguratorilor 

In Monitorul Oficial nr. 828 din 13 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 84/2014 a ASF privind aplicarea in anul 2015 a 

prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul 

actuarial al contributiei anuale datorate de administratorii de fonduri 

de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de 

pensii private. 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private isi 

constituie necesarul in baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, respectiv cel 

pentru anul 2013, efectuat conform modelului stabilit prin Norma nr. 2/2013 privind 

calculul actuarial al contributiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii 

private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobata prin 

Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013. 

Calculul actuarial al contributiei anuale datorate 

de administratorii de fonduri de pensii private 
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In Monitorul Oficial nr. 824 din 12 noiembrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 24/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea 

asiguratorilor si brokerilor de asigurare. 

Principalele prevederi 

� Prezenta norma are ca obiect reglementarea modului de solutionare a petitiilor privind 

activitatea asiguratorilor si brokerilor de asigurare autorizati in baza Legii nr. 32/2000 

privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

� Prin petent, in sensul prezentei norme, se intelege orice persoana fizica sau juridica ce 

are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoana pagubita, asa cum sunt 

definite de legislatia in vigoare. 

� Prin petitie, in sensul prezentei norme, se intelege cererea, reclamatia, sesizarea 

formulata in scris ori prin posta electronica, prin intermediul careia un petent, astfel 

cum este definit anterior sau imputernicitii legali ai acestuia, care actioneaza exclusiv in 

numele petentului si in scopuri din afara obiectului lor de activitate, si fara un interes 

comercial propriu, isi exprima nemultumirea cu privire la activitatea asiguratorilor si 

brokerilor de asigurare. 

Solutionarea petitiilor referitoare la activitatea  

asiguratorilor si brokerilor de asigurare 

In Monitorul Oficial nr. 827 din 12 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 1011/2014 privind constituirea Comitetului national de organizare a 

activitatilor dedicate comemorarii si sarbatoririi a 25 de ani de la 

Revolutia Romana din Decembrie 1989. 

Principalele prevederi 

� Se aproba constituirea Comitetului national de organizare a activitatilor dedicate 

comemorarii si sarbatoririi a 25 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, 

denumit in continuare Comitetul National, format din reprezentanti ai ministerelor si ai 

altor institutii ale administratiei publice aflate in subordinea Guvernului, nominalizati 

prin decizie a prim-ministrului, si din reprezentanti, personalitati marcante ale vietii 

socioculturale din Romania, care accepta invitatia prim-ministrului si a secretarului de 

stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva 

regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945—1989. 

� Comitetul National nu are personalitate juridica si se intruneste pentru aprobarea 

desfasurarii programului de activitati ce urmeaza a se derula in vederea comemorarii si 

sarbatoririi a 25 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989 si corelarea acestuia 

cu manifestarile similare ce vor avea loc in aceasta perioada. 

� Programul de activitati insusit de Comitetul National va fi pus in aplicare de 

Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului 

comunist instaurat in Romania in perioada 1945—1989. 

Comemorarea a 25 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989 
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In Monitorul Oficial nr. 826 din 12 noiembrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 23/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse 

prin accidente de vehicule. 

Principalele prevederi 

� In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si 

reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratorii care 

practica asigurarea obligatorie de raspundere civila a vehiculelor pe teritoriul Romaniei 

acorda despagubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care 

asiguratii raspund delictual fata de terte persoane. Nu intra sub incidenta asigurarii 

raspunderea decurgand din executarea unui contract de transport de bunuri efectuat cu 

titlu oneros. 

� Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin 

accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a 

utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti prin intermediul 

vehiculului. 

� Conditiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA sunt reglementate de 

prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta 

norma. 

Autorizarea asiguratorilor si conditii privind practicarea asigurarii obligatorii RCA 

� Asiguratorii pot practica asigurarea obligatorie RCA daca sunt autorizati pentru 

desfasurarea activitatii de asigurare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 

privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii speciale: 

• sunt autorizati pentru subscrierea riscurilor de raspundere civila a vehiculelor, 

prevazute la lit. B clasa 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• dispun de un reprezentant de despagubiri in fiecare stat situat in limitele 

teritoriale de acoperire a asigurarii RCA, definite la art. V pct. 7 din Legea nr. 

136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte state 

semnatare ale Acordului multilateral; 

• dispun de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate, sucursala ori 

agentie, inregistrata la oficiul registrului comertului, in fiecare judet si in 

municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov, atat pentru activitatea de 

contractare a asigurarii, cat si pentru cea de constatare si lichidare a daunelor 

pentru vehicule; 

• efectueaza activitate de constatare a daunelor auto prin personal specializat, 

propriu sau mandatat, si efectueaza plati de despagubiri in fiecare judet si in 

municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov; 

• dispun, atat pentru sediul central, cat si pentru unitati teritoriale, de o dotare 

cu tehnica de calcul si software adecvate si de personal care sa permita 

contractarea asigurarii RCA, tinerea unor evidente detaliate privind incheierea, 

derularea si incetarea asigurarii RCA, gestionarea dosarelor de dauna si 

transmiterea in format electronic a acestor informatii catre baza de date CEDAM. 

Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru  

prejudicii produse prin accidente de vehicule 
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In Monitorul Oficial nr. 827 din 12 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 163/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si 

internelor nr. 298/2011 privind procedura si cazurile de modificare 

si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor. 

Principalele prevederi 

� In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru 

ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in cazul copilului cu handicap 

pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, raportul de serviciu al 

politistului nu poate fi modificat si nu poate inceta decat la initiativa sau, dupa caz, cu 

acordul scris al acestuia, cu exceptia situatiilor in care fata de politist s-a dispus punerea 

in miscare a actiunii penale ori masura arestarii preventive sau cea a arestului la 

domiciliu. 

� Detasarea se poate dispune numai daca pregatirea profesionala a politistului ii permite 

exercitarea atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care urmeaza sa fie numit 

temporar. 

� In vederea detasarii, seful structurii in care exista functia vacanta ce urmeaza a fi 

ocupata temporar prin detasare propune sefului unitatii, printr-o nota de prezentare, 

demararea procedurilor privind identificarea unui politist care sa fie detasat, cu 

aplicarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante prevazute de actele 

normative interne care reglementeaza activitatea de management al resurselor umane. 

� Numirea temporara a politistului in functia pe care este detasat se realizeaza prin 

dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se 

comunica politistului, sub semnatura. 

MAI a adus modificari Ordinului privind cazurile de modificare 

a raporturilor de serviciu ale politistilor 

In Monitorul Oficial nr. 831 din 14 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4096/C/2014 al ministrului Justitiei pentru stabilirea taxei 

de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de 

inspector de probatiune organizat in perioada noiembrie 2014–

februarie 2015. 

Principalele prevederi 

� Se stabileste taxa de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de 

inspector de probatiune in cuantum de 200 lei. 

� Taxa de inscriere la concurs se achita in contul Directiei Nationale de Probatiune. 

� Cererea de restituire se trimite Directiei Nationale de Probatiune si se solutioneaza in 30 

de zile de la inregistrare. 

� Directia Nationala de Probatiune, Directia resurse umane si Directia financiar-contabila 

vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

A fost aprobata taxa de inscriere la concursul pentru ocuparea 

posturilor vacante de inspector de probatiune 
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In Monitorul Oficial nr. 829 din 13 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 927/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice, 

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura pentru completarea 

Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile 

utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere 

a informatiilor standardizate, aprobata prin Ordinul ministrului delegat 

pentru ape, paduri si piscicultura nr. 837/2014. 

Principalele prevederi 

� Persoanele fizice indreptatite prevazute de Legea nr. 144/2000 privind acordarea de 

facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane, 

republicata, si de Legea nr. 33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a 

locuitorilor Muntilor Apuseni, cu modificarile si completarile ulterioare, pot transporta 

masa lemnoasa de la locul de recoltare, in baza unui aviz de insotire primar emis de 

catre ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice pentru suprafata de 

fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasa. 

� Materialele lemnoase prevazute de Legea nr. 144/2000, republicata, si de Legea nr. 

33/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultate in urma prelucrarii — 

scandura, grinzi, barne, araci de vie — pot fi transportate, la solicitarea scrisa a 

proprietarului materialelor lemnoase, cu precizarea destinatiei, in vederea valorificarii 

in targuri, piete, oboare, precum si in alte locuri destinate activitatilor comerciale, in 

baza unui aviz de insotire secundar pentru cherestele, emis in conditiile H.G. nr. 

470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre ocolul silvic emitent al 

avizului de insotire primar al materialelor lemnoase care au fost supuse prelucrarii. 

� Materialele lemnoase aflate in proprietatea persoanelor fizice, institutiilor publice si 

institutiilor de cult, care fac dovada detinerii acestora cu aviz de insotire, pot fi 

transportate de la locul de depozitare la locul in care se realizeaza prelucrarea sau la o 

alta destinatie, la solicitarea scrisa a acestora, cu precizarea destinatiei, in baza unui aviz 

de insotire secundar pentru materiale lemnoase, altele decat cherestelele, sau in baza 

unui aviz de insotire secundar pentru cherestele, emis in conditiile H.G. nr. 470/2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare, de catre ocolul silvic in a carui raza teritoriala se 

afla depozitate materialele lemnoase. 

Metodologia privind organizarea si functionarea SUMAL  

a suferit modificari 
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Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie–23 decembrie 2014, rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

nationala este de 8,0% pe an. 

In Monitorul Oficial nr. 832 din 14 noiembrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 39/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind rata 

dobanzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii in 

moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie–23 

decembrie 2014. 

Care este rata dobanzii penalizatoare pentru deficitul  

de rezerve minime obligatorii 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie–23 decembrie 2014, rata rezervelor 

minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta cu scadenta mai mica de 2 ani de 

la finele perioadei de observare si mijloacele banesti in valuta cu scadenta reziduala mai 

mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevad clauze contractuale 

referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate se stabileste la un nivel de 

14%. 

In Monitorul Oficial nr. 832 din 14 noiembrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 40/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind modificarea 

ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta. 

Rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele banesti  

in valuta a fost modificata 

In monitorul oficial nr. 832 din 14 noiembrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 38/2014 a BNR privind ratele dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu 

perioada de aplicare 24 octombrie–23 noiembrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie–23 noiembrie 2014, rata dobanzii platita la 

rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,38% pe an, iar rata dobanzii platita 

la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,32% pe an. 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 
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In Monitorul Oficial nr. 821 din 11 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 4 din 29 septembrie 2014 a ICCJ, completul competent sa 

judece Recursul in Interesul Legii privind interpretarea si aplicarea 

unitara a dispozitiilor art. 203 alin. (5) si art. 425
1 

alin. (1) din Codul de 

procedura penala. 

Principalele prevederi 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul 

legii a luat in examinare recursul in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al 

Curtii de Apel Brasov privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 203 

alin. (5) si art. 425
1 

alin. (1) din Codul de procedura penala, in sensul de a stabili care 

dispozitii sunt aplicabile, respectiv daca sedinta de judecata prin care este solutionata, in 

cursul urmaririi penale si in procedura de camera preliminara, contestatia formulata 

impotriva incheierii judecatorului de drepturi si libertati si de camera preliminara privind 

masurile preventive are loc in camera de consiliu sau se desfasoara in sedinta publica si 

daca hotararea adoptata este o incheiere sau o decizie. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

� Intr-o prima orientare, minoritara, instantele au considerat ca sedinta de judecata prin 

care este solutionata, in cursul urmaririi penale si in procedura de camera preliminara, 

contestatia declarata impotriva incheierii judecatorului de drepturi si libertati si de 

camera preliminara privind masurile preventive are loc in camera de consiliu si hotararea 

ce se pronunta este o incheiere. 

� Aceasta opinie se intemeiaza pe dispozitiile art. 203 alin. (5) din Codul de procedura 

penala care prevad ca „In cursul urmarii penale si al procedurii de camera preliminara, 

cererile, propunerile, plangerile si contestatiile privitoare la masurile preventive se 

solutioneaza in camera de consiliu, prin incheiere motivata, care se pronunta in camera 

de consiliu“. 

� Intr-o a doua orientare instantele au considerat ca sedinta de judecata prin care este 

solutionata, in cursul urmaririi penale si in procedura de camera preliminara, contestatia 

declarata impotriva incheierii judecatorului de drepturi si libertati si de camera 

preliminara privind masurile preventive are loc in sedinta publica, iar hotararea 

pronuntata este o decizie. 

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al 

Curtii de Apel Brasov si, in consecinta: 

� In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 203 alin. (5) si art. 425
1
alin. (1) 

din Codul de procedura penala stabileste ca in cursul urmaririi penale si al procedurii 

de camera preliminara contestatia impotriva incheierii judecatorului de drepturi si 

libertati sau, dupa caz, a judecatorului de camera preliminara privitoare la masurile 

preventive se solutioneaza in camera de consiliu, prin incheiere motivata, care se 

pronunta in camera de consiliu. 

RIL admis: Contestatia formulata impotriva incheierii judecatorului 

de drepturi si libertati privind masurile preventive  

are loc in camera de consiliu 
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In Monitorul Oficial nr. 829 din 13 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 21 din 6 octombrie 2014 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept in Materie Penala privind 

interpretarea Art. 5 alin. (1) din Codul penal. 

Principalele prevederi 

Titularul si obiectul sesizarii 

� Curtea de Apel Targu Mures — Sectia penala si pentru cauze cu minori a dispus, prin 

incheierea din 4 iulie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 7.269/320/2011, sesizarea Inaltei 

Curti de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 475 din Codul de procedura 

penala, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a 

urmatoarei probleme de drept: „Art. 5 alin. (1) din Codul penal trebuie interpretat in 

sensul ca legea penala mai favorabila este aplicabila, in cazul infractiunilor savarsite 

anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost inca judecate definitiv si fata de care 

s-a implinit prescriptia raspunderii penale pana la data de 20 mai 2014 in interpretarea 

data art. 5 prin Decizia nr. 2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insa fata de care 

prescriptia raspunderii penale nu este implinita, in interpretarea data aceluiasi text legal 

prin Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale. In cazul unui raspuns negativ la prima 

intrebare, principiul legalitatii pedepsei permite ca, in situatii precum cea in speta, dupa 

revirimentul jurisprudential din 20 mai 2014, sa se aplice o condamnare in ipoteza in 

care, la momentul dezbaterilor judiciare raspunderea penala era prescrisa si participantii 

la procesul penal nu au avut nicio disputa asupra acestei chestiuni?”. 

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

� Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca, in majoritate, punctele de vedere 

comunicate de catre instante au fost in sensul ca si in cazul infractiunilor comise 

anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost judecate definitiv pana la data de 20 

mai 2014, dispozitiile art. 5 din Codul penal trebuie aplicate conform celor statuate 

prin Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale. 

� In ceea ce priveste analiza prescriptiei raspunderii penale, aceasta se face la momentul 

deliberarii si pronuntarii hotararii. 

� Jurisprudenta relevanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului 

� Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, cu incidenta in cauza de fata, este 

reprezentata de acele hotarari care pun in discutie conceptul de lege si previzibiIitatea 

ei, de exemplu, Dragotoniu si Militaru-Pidhorni c. Romaniei, Del Rio Prada c. Spania s.a. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Targu Mures — Sectia 

penala si pentru cauze cu minori si de familie si a stabilit ca:  

� Dispozitiile art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretate, inclusiv in materia 

prescriptiei raspunderii penale, in sensul ca legea penala mai favorabila este aplicabila 

in cazul infractiunilor savarsite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost inca 

judecate definitiv, in conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a Curtii Constitutionale. 

ICCJ: Legea penala mai favorabila conform art. 5 alin. (1) din Codul penal 

este aplicabila infractiunilor savarsite anterior datei de 1 februarie 2014 
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In Monitorul Oficial nr. 832 din 14 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 10 din 20 octombrie 2014 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept privind modul de interpretare a 

dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Principalele prevederi 

Titularul si obiectul sesizarii 

� Curtea de Apel Craiova – Sectia I civila, prin incheierea din 2 iulie 2014 pronuntata in 

Dosarul nr. 7.259/95/2013, a dispus sesizarea, din oficiu, a Inaltei Curti de Casatie si 

Justitie, in baza art. 519 din Codul de procedura civila privind pronuntarea unei hotarari 

prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispozitiilor art. 47 alin. (2) din 

Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv daca norma de 

trimitere anterior mentionata se refera la termenul general de prescriptie de 3 ani 

reglementat deart. 3 din Decretul nr. 167/1958 (respectiv art. 2.517 din Codul civil) sau 

la termenul de prescriptie de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator celui in 

care a luat nastere dreptul reglementat de art. 131alin. (1) din Codul de procedura 

fiscala. 

Jurisprudenta instantelor nationale in materie 

� Opiniile conturate prin solutiile pronuntate sau punctele de vedere exprimate de 

instantele judecatoresti sunt neunitare, in sensul ca anumite curti de apel au apreciat ca 

sintagma „termenul general de prescriptie legal“ din cuprinsul art. 47 alin. (2) din Legea 

nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se refera la termenul de 3 ani 

prevazut de art. 3 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, in timp ce altele au retinut ca 

aceasta are in vedere termenul de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in 

care a luat nastere dreptul, conform art. 131 alin. (1) din Codul de procedura fiscala. 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat anterior asupra acestei chestiuni de 

drept, nefiind pronuntata o decizie in interesul legii sau o alta hotarare prealabila avand 

acest obiect; totodata, este de observat ca instanta suprema nu are competenta in 

legatura cu aplicarea dispozitiilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile 

ulterioare, din adresele existente la dosar rezultand ca nu au identificat, in Jurisprudenta 

proprie, decizii referitoare la chestiunea de drept ce face obiectul sesizarii. 

� De asemenea, prin Adresa nr. 2.034/C/III-5/2014 din 11 septembrie 2014, Ministerul 

Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat ca, din 

verificarile efectuate in evidenta sesizarilor de recurs in interesul legii la nivelul Sectiei 

judiciare, Serviciul judiciar civil, nu a fost identificata nicio lucrare de verificare a practicii 

judiciare in legatura cu problema de drept ce face obiectul sesizarii. 

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Craiova – Sectia I civila  si 

astabilit ca: 

� „Termenul general de prescriptie legal“ din cuprinsul art. 47 alin. (2) din Legea nr. 

76/2002 este termenul de 3 ani prevazut de art. 3 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 

privitor la prescriptia extinctiva, respectiv art. 2.517 din Codul civil. 

ICCJ: Termenul general de prescriptie legal din cuprinsul art. 47 alin. (2) 

din Legea nr. 76/2002 este de 3 ani 
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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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