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Principalele prevederi

� Beneficiarii Programului trebuie sa dispuna de un 

achizitie a autoturismului nou

acordata. 

� Beneficiarii Programului se obliga sa asigure autoturismul nou

finantarea garantata printr

de asigurare si modalitatea de incheiere fiind prevazute in normele de aplicare a 

prezentei ordonante de urgenta.

� Beneficiarul are obligatia cesionarii drepturilor derivand din politele de asigurare in 

favoarea statului roman

proportional cu procentul de garantare a platii primei de asigurare pe toata durata de 

valabilitate a creditului garantat in cadrul Programului. Modalitatea de plata a 

despagubirilor rezultate

de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

� Finantatorul este mandatat sa verifice indeplinirea obligatiilor beneficiarului

� Sumele reprezentand 

intr-un cont de venituri bugetare distinct

cadrul organelor fiscale la care acestia sunt luati in evidenta fiscala. Modalitatea de plata 

va fi prevazuta in normele de aplicare a prezentei or

Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi 

Principalele prevederi

� Asiguratorii/Reasiguratorii nu pot externaliza fara notificarea prealabila a Autoritatii 

de Supraveghere Financiara urmatoarele 

priveste plasarea si gestionarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, 

administrarea bazelor de date si a sistemelor informatice, administrarea portofoliului de 

asigurari, generare de rapoart

asociate contractelor de asigurare, activitatea de constatare si lichidare a daunelor.

Desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori

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

 

In Monitorul Oficial nr. 837 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 72/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 

stimulare a cumpararii de autoturisme noi. 

Principalele prevederi 

Beneficiarii Programului trebuie sa dispuna de un avans de minimum 5% din pretul de 

achizitie a autoturismului nou. Garantia statului va fi de maximum 50% din finantarea 

Beneficiarii Programului se obliga sa asigure autoturismul nou

finantarea garantata printr-o polita de asigurare de tip CASCO, caracteristicile politelor 

de asigurare si modalitatea de incheiere fiind prevazute in normele de aplicare a 

prezentei ordonante de urgenta. 

Beneficiarul are obligatia cesionarii drepturilor derivand din politele de asigurare in 

ui roman, prin Ministerul Finantelor Publice si finantatorului, 

proportional cu procentul de garantare a platii primei de asigurare pe toata durata de 

valabilitate a creditului garantat in cadrul Programului. Modalitatea de plata a 

despagubirilor rezultate din daune partiale sau daune totale va fi prevazuta in normele 

de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. 

Finantatorul este mandatat sa verifice indeplinirea obligatiilor beneficiarului

Sumele reprezentand comisionul de risc se vireaza de catre benefi

un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din 

cadrul organelor fiscale la care acestia sunt luati in evidenta fiscala. Modalitatea de plata 

va fi prevazuta in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 835 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 25/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru 

modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de 

control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si 

desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasigurat

aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a 

Asigurarilor nr. 18/2009. 

Principalele prevederi 

Asiguratorii/Reasiguratorii nu pot externaliza fara notificarea prealabila a Autoritatii 

de Supraveghere Financiara urmatoarele activitati: activitatea de investitii, in ceea ce 

priveste plasarea si gestionarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, 

administrarea bazelor de date si a sistemelor informatice, administrarea portofoliului de 

asigurari, generare de rapoarte sau date statistice privind informatiile electronice 

asociate contractelor de asigurare, activitatea de constatare si lichidare a daunelor.

Desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 837 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 

de minimum 5% din pretul de 

Garantia statului va fi de maximum 50% din finantarea 

Beneficiarii Programului se obliga sa asigure autoturismul nou-achizitionat din 

, caracteristicile politelor 

de asigurare si modalitatea de incheiere fiind prevazute in normele de aplicare a 

Beneficiarul are obligatia cesionarii drepturilor derivand din politele de asigurare in 

, prin Ministerul Finantelor Publice si finantatorului, 

proportional cu procentul de garantare a platii primei de asigurare pe toata durata de 

valabilitate a creditului garantat in cadrul Programului. Modalitatea de plata a 

din daune partiale sau daune totale va fi prevazuta in normele 

Finantatorul este mandatat sa verifice indeplinirea obligatiilor beneficiarului. 

comisionul de risc se vireaza de catre beneficiarii Programului 

, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din 

cadrul organelor fiscale la care acestia sunt luati in evidenta fiscala. Modalitatea de plata 

donante de urgenta. 

Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi  

In Monitorul Oficial nr. 835 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru 

modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de 

control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si 

desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori, 

aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a 

Asiguratorii/Reasiguratorii nu pot externaliza fara notificarea prealabila a Autoritatii 

: activitatea de investitii, in ceea ce 

priveste plasarea si gestionarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, 

administrarea bazelor de date si a sistemelor informatice, administrarea portofoliului de 

e sau date statistice privind informatiile electronice 

asociate contractelor de asigurare, activitatea de constatare si lichidare a daunelor. 

Desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Emiterea de certificate de depozit 

reprezinta cel mult 1/3 din numarul total de actiuni emise de societatea emitenta, In 

cazul in care emiterea de certificate de depozit se real

oferte publice de vanzare, emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un 

numar de actiuni suport care reprezinta cel mult 2/3 din numarul de actiuni obiect al 

ofertei, dar fara a se depasi 1/3 din numarul tota

emitenta. in cazul in care oferta publica este primara, pragul de 1/3 se va calcula cu 

luarea in considerare a capitalului social care va rezulta in urma majorarii.

� A.S.F. poate institui derogari de la prevederile anterioar

al emitentului, de structura actionariatului si/sau de numarul de actiuni obiect al ofertei 

publice de vanzare astfel incat sa se asigure conditiile minime pentru admiterea sau 

mentinerea actiunilor la tranzactionare pe o 

ASF a adus modificari Regulamentului privind actiunile suport 

Principalele prevederi 

� Se aproba Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014

� Se aproba Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea 

administratiei publice 2014

� Se constituie Comitetul national pentru coordonarea implementarii Strategiei pentru 

consolidarea administratiei publice 2014

denumit in continuare Comitetul.

� Comitetul este format din cate un r

stat, din cadrul Cancelariei Primului 

Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Fondurilor 

Europene, Ministerului pentr

� Coordonarea Comitetului

viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

A fost aprobata Str

administratiei publice 2014

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 834 din 17 noiembrie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 15/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru modificarea Regulamentului nr. 4/2013 privind actiunile suport 

pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului 

Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 44/2013. 

 

Emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un numar de actiuni suport care 

reprezinta cel mult 1/3 din numarul total de actiuni emise de societatea emitenta, In 

cazul in care emiterea de certificate de depozit se realizeaza ca urmare a derularii unei 

oferte publice de vanzare, emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un 

numar de actiuni suport care reprezinta cel mult 2/3 din numarul de actiuni obiect al 

ofertei, dar fara a se depasi 1/3 din numarul total de actiuni emise de societatea 

emitenta. in cazul in care oferta publica este primara, pragul de 1/3 se va calcula cu 

luarea in considerare a capitalului social care va rezulta in urma majorarii.

A.S.F. poate institui derogari de la prevederile anterioare, in functie de capitalul social 

, de structura actionariatului si/sau de numarul de actiuni obiect al ofertei 

publice de vanzare astfel incat sa se asigure conditiile minime pentru admiterea sau 

mentinerea actiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania.

ASF a adus modificari Regulamentului privind actiunile suport 

pentru certificate de depozit 

In Monitorul Oficial nr. 834 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata 

nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea 

administratiei publice 2014-2020 si constituirea Comitetului national 

pentru coordonarea implementarii Strategiei pentru 

administratiei publice 2014-2020. 

 

Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-

Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea 

publice 2014-2020. 

Comitetul national pentru coordonarea implementarii Strategiei pentru 

consolidarea administratiei publice 2014-2020, organism fara personalitate juridica, 

denumit in continuare Comitetul. 

Comitetul este format din cate un reprezentant, la nivel de ministru sau de secretar de 

, din cadrul Cancelariei Primului - Ministru, Secretariatului General al Guvernului, 

Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Fondurilor 

Europene, Ministerului pentru Societatea Informationala si Ministerului Finantelor Publice.

Coordonarea Comitetului este realizata de prim-ministru sau, in lipsa acestuia, de catre 

ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

A fost aprobata Strategia pentru consolidarea 

administratiei publice 2014-2020 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 834 din 17 noiembrie 2014 a fost publicat 

al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru modificarea Regulamentului nr. 4/2013 privind actiunile suport 

pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului 

 

se poate face pentru un numar de actiuni suport care 

reprezinta cel mult 1/3 din numarul total de actiuni emise de societatea emitenta, In 

izeaza ca urmare a derularii unei 

oferte publice de vanzare, emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un 

numar de actiuni suport care reprezinta cel mult 2/3 din numarul de actiuni obiect al 

l de actiuni emise de societatea 

emitenta. in cazul in care oferta publica este primara, pragul de 1/3 se va calcula cu 

luarea in considerare a capitalului social care va rezulta in urma majorarii. 

e, in functie de capitalul social 

, de structura actionariatului si/sau de numarul de actiuni obiect al ofertei 

publice de vanzare astfel incat sa se asigure conditiile minime pentru admiterea sau 

piata reglementata din Romania. 

ASF a adus modificari Regulamentului privind actiunile suport  

In Monitorul Oficial nr. 834 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea 

2020 si constituirea Comitetului national 

pentru coordonarea implementarii Strategiei pentru consolidarea 

-2020. 

Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea 

Comitetul national pentru coordonarea implementarii Strategiei pentru 

, organism fara personalitate juridica, 

eprezentant, la nivel de ministru sau de secretar de 

Ministru, Secretariatului General al Guvernului, 

Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Fondurilor 

u Societatea Informationala si Ministerului Finantelor Publice. 

ministru sau, in lipsa acestuia, de catre 

ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. 

ategia pentru consolidarea  
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Principalele prevederi

� Pentru a evita situatiile in care 

sunt introduse pe teritoriul Uniunii Europene fara formalitati vamale, principalele 

responsabilitati ale birourilor vamale din porturile amplasate la Dunare sunt:

• verificarea statutului vamal al marfurilor

• verificarea si vizarea documentelor

marfurilor; 

• efectuarea controlului vamal

Europene si a controalelor corespunzatoare bazate pe analiza de risc;

• supravegherea transbordarii marfurilor 

altul. 

Formalitatile vamale care se efectueaza pentru marfurile 

In Monitorul Oficial nr. 840 din 18 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1514/2014

tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau 

pentru activitatile efectuate in legatura cu

Navala Romana.

Principalele prevederi

� Se aproba tarifele pentru activitatile si operatiunile specifice 

activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana

� Tarifele se stabilesc in euro

• pentru serviciile in legatura cu navele

roman si in e

• pentru serviciile care nu sunt in legatura cu navele

economici si persoanele fizice romane si in euro sau in dolari SUA de la 

operatorii economici si persoanele 

� Tarifele, care se platesc in lei, se actualizeaza lunar de catre Autoritatea Navala 

Romana, recalculandu

Nationala a Romaniei pentru ultima zi lucratoare a lunii anterioare.

Ministerul Transporturilor a aprobat tarifele pentru activitatile 

desfasurate de Autoritatea Navala Romana

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

 

In Monitorul Oficial nr. 838 din 18 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3177/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind formalitatile vamale care se 

efectueaza pentru marfurile transportate pe fluviul Dunarea.

Principalele prevederi 

Pentru a evita situatiile in care marfuri necomunitare transportate pe fluviul Dunarea

sunt introduse pe teritoriul Uniunii Europene fara formalitati vamale, principalele 

responsabilitati ale birourilor vamale din porturile amplasate la Dunare sunt:

verificarea statutului vamal al marfurilor; 

verificarea si vizarea documentelor care fac dovada statutului comunitar al 

 

efectuarea controlului vamal la intrarea/iesirea pe/de pe teritoriul Uniunii 

Europene si a controalelor corespunzatoare bazate pe analiza de risc;

supravegherea transbordarii marfurilor dintr-un mijloc d

Formalitatile vamale care se efectueaza pentru marfurile 

transportate pe fluviul Dunarea 

In Monitorul Oficial nr. 840 din 18 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1514/2014 al ministrului Transporturilor privind aprobarea 

tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau 

pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea 

Navala Romana. 

Principalele prevederi 

tarifele pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru 

efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana

Tarifele se stabilesc in euro si se incaseaza astfel: 

pentru serviciile in legatura cu navele, in lei pentru cele care arboreaza pavilion 

roman si in euro sau in dolari SUA pentru cele care arboreaza pavilion strain;

pentru serviciile care nu sunt in legatura cu navele, in lei de la operatorii 

economici si persoanele fizice romane si in euro sau in dolari SUA de la 

operatorii economici si persoanele fizice straine. 

Tarifele, care se platesc in lei, se actualizeaza lunar de catre Autoritatea Navala 

, recalculandu-se la cursul in lei al monedei euro sau dolar comunicat de Banca 

Nationala a Romaniei pentru ultima zi lucratoare a lunii anterioare. 

Ministerul Transporturilor a aprobat tarifele pentru activitatile 

desfasurate de Autoritatea Navala Romana

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 838 din 18 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind formalitatile vamale care se 

tru marfurile transportate pe fluviul Dunarea. 

marfuri necomunitare transportate pe fluviul Dunarea 

sunt introduse pe teritoriul Uniunii Europene fara formalitati vamale, principalele 

responsabilitati ale birourilor vamale din porturile amplasate la Dunare sunt: 

care fac dovada statutului comunitar al 

la intrarea/iesirea pe/de pe teritoriul Uniunii 

Europene si a controalelor corespunzatoare bazate pe analiza de risc; 

un mijloc de transport fluvial in 

Formalitatile vamale care se efectueaza pentru marfurile  

In Monitorul Oficial nr. 840 din 18 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Transporturilor privind aprobarea 

tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau 

acestea de catre Autoritatea 

desfasurate sau pentru 

efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana. 

, in lei pentru cele care arboreaza pavilion 

uro sau in dolari SUA pentru cele care arboreaza pavilion strain; 

, in lei de la operatorii 

economici si persoanele fizice romane si in euro sau in dolari SUA de la 

Tarifele, care se platesc in lei, se actualizeaza lunar de catre Autoritatea Navala 

se la cursul in lei al monedei euro sau dolar comunicat de Banca 

 

Ministerul Transporturilor a aprobat tarifele pentru activitatile 

desfasurate de Autoritatea Navala Romana 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Se aproba urmatoarele 

expedieri intracomunitare de bunuri

intracomunitare de bunuri

� Operatorii economici care in cursul anului 2014 au efectuat schimburi de bunuri cu 

statele membre ale Uniunii Europene

fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor 

Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de 

Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu 

� In cursul anului 2015 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici 

care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri

inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2015

economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand 

din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2015 a expedierilor si/sau a 

introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile 

pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor 

statistice de comert intracomunitar

Principalele prevederi 

Scop 

� Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene

operationale, precum si imbunatatirea fluxului de plati catre antreprenori.

Cadru general 

� In conformitate cu prevederile conditiilor generale de contract (CGC), subclauza 1.1.4.11, 

amendata, dupa caz, prin prevederile conditiilor speciale de contract (CSC), 

retinute reprezinta sumele cumulate pe care beneficiarul/autoritatea contractanta

(B/AC) le retine potrivit prevederilor subclauzei 14.3 din valoarea totala a fiecarei 

situatii de lucrari certificate de inginer

concurenta limitei prevazute in anexa la oferta.

Contractele de lucrari finantate prin 

Programul operational sectorial Mediu

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 841 din 18 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 567/2014 al Institutului National de Statistica privind 

pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de 

comert intracomunitar cu bunuri in anul 2015. 

 

Se aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2015: 

expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri 

intracomunitare de bunuri. 

Operatorii economici care in cursul anului 2014 au efectuat schimburi de bunuri cu 

statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua 

fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor 

Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de 

Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2015.

In cursul anului 2015 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici 

care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri, a caror valoare cumulata de la 

inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2015

economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand 

din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2015 a expedierilor si/sau a 

introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat 

pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor 

statistice de comert intracomunitar 

In Monitorul Oficial nr. 844 din 19 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1117/1970/2014 al ministrului Fondurilor Europene si al 

ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru aprobarea 

Instructiunii privind plata sumelor retinute din certificatele de plata 

printr-un mecanism de garantare adecvat, in cadrul contractelor de 

lucrari finantate prin Programul operational sectorial Mediu.

 

Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene alocate programelor 

operationale, precum si imbunatatirea fluxului de plati catre antreprenori.

In conformitate cu prevederile conditiilor generale de contract (CGC), subclauza 1.1.4.11, 

amendata, dupa caz, prin prevederile conditiilor speciale de contract (CSC), 

retinute reprezinta sumele cumulate pe care beneficiarul/autoritatea contractanta

le retine potrivit prevederilor subclauzei 14.3 din valoarea totala a fiecarei 

situatii de lucrari certificate de inginer, in cuantumul procentual specificat si pana la 

concurenta limitei prevazute in anexa la oferta. 

Contractele de lucrari finantate prin  

Programul operational sectorial Mediu 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 841 din 18 noiembrie 2014 a fost publicat 

al Institutului National de Statistica privind 

pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de 

: 900.000 lei pentru 

500.000 lei pentru introduceri 

Operatorii economici care in cursul anului 2014 au efectuat schimburi de bunuri cu 

la, separat pentru cele doua 

fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor 

Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de 

luna ianuarie 2015. 

In cursul anului 2015 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici 

, a caror valoare cumulata de la 

inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2015. Acesti operatori 

economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand 

din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2015 a expedierilor si/sau a 

Intrastat stabilite, separat 

pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri. 

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor  

4 din 19 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene si al 

ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru aprobarea 

Instructiunii privind plata sumelor retinute din certificatele de plata 

canism de garantare adecvat, in cadrul contractelor de 

lucrari finantate prin Programul operational sectorial Mediu. 

alocate programelor 

operationale, precum si imbunatatirea fluxului de plati catre antreprenori. 

In conformitate cu prevederile conditiilor generale de contract (CGC), subclauza 1.1.4.11, 

amendata, dupa caz, prin prevederile conditiilor speciale de contract (CSC), sumele 

retinute reprezinta sumele cumulate pe care beneficiarul/autoritatea contractanta 

le retine potrivit prevederilor subclauzei 14.3 din valoarea totala a fiecarei 

, in cuantumul procentual specificat si pana la 
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Principalele prevederi

� Sunt considerate eligibile cheltuielile platite in perioada 1 ianuarie 2012

2014 aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in 

temeiulLegii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv urmatoarele 

contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri:

• contributia de asigurari sociale de stat;

• contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;

• contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;

• contributia la bugetul asi

� Sunt considerate eligibile cheltuielile cu venitul brut lunar datorat personalului pentru 

perioada 1 ianuarie 2014 

decembrie 2015, precum si urmatoarele contributii ale an

brut respectiv: 

• contributia de asigurari sociale de stat;

• contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;

• contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;

• contributia la bugetul asigurarilor pent

Au fost aprobate cheltuielile eligibile pentru 

Programul operational Asistenta tehnica

Principalele prevederi

� Operatiunile eligibile

sunt: 

• productia produselor vinicole

etichetat; 

• controlul calitatii

• comercializarea produselor vinicole

Finantarea in cadrul Programului national de sprijin

al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014

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

 

In Monitorul Oficial nr. 852 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1098/1553/2014 al ministrului Fondurilor Europene si al 

ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea 

Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind 

aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta 

tehnica. 

Principalele prevederi 

eligibile cheltuielile platite in perioada 1 ianuarie 2012

aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in 

temeiulLegii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv urmatoarele 

contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri: 

contributia de asigurari sociale de stat; 

contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;

contributia pentru asigurarea sanatatii personalului; 

contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. 

Sunt considerate eligibile cheltuielile cu venitul brut lunar datorat personalului pentru 

perioada 1 ianuarie 2014 - 30 noiembrie 2015, platite in perioada 1 februarie 2014

decembrie 2015, precum si urmatoarele contributii ale angajatorului aferente venitului 

contributia de asigurari sociale de stat; 

contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;

contributia pentru asigurarea sanatatii personalului; 

contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. 

Au fost aprobate cheltuielile eligibile pentru 

Programul operational Asistenta tehnica

In Monitorul Oficial nr. 849 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1801/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere 

in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul 

Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014

2018. 

Principalele prevederi 

eligibile din cadrul masurii de investitii pentru care se acorda finantare 

productia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, imbuteliat si 

controlul calitatii; 

comercializarea produselor vinicole. 

Finantarea in cadrul Programului national de sprijin

al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 852 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene si al 

ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea 

or nr. 2.116/2007 privind 

aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta 

eligibile cheltuielile platite in perioada 1 ianuarie 2012—31 ianuarie 

aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in 

temeiulLegii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv urmatoarele 

contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale; 

Sunt considerate eligibile cheltuielile cu venitul brut lunar datorat personalului pentru 

, platite in perioada 1 februarie 2014—31 

gajatorului aferente venitului 

contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale; 

Au fost aprobate cheltuielile eligibile pentru  

Programul operational Asistenta tehnica 

In Monitorul Oficial nr. 849 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere 

ntru finantare in cadrul 

Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014—

din cadrul masurii de investitii pentru care se acorda finantare 

, de la strugure la vinul din crame, imbuteliat si 

Finantarea in cadrul Programului national de sprijin 

2018 
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Principalele prevederi

� Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice

consultativ, fara personalitate juridica, a carui activitate este coordonata de autoritatea 

publica centrala pentru protectia mediului si schimbari climatice.

� Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice se afla i

interministerial pentru agricultura

din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente, cu modificarile si comple

� Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice promoveaza masurile si actiunile 

necesare aplicarii unitare pe teritoriul Romaniei a obiectivelor si prevederilor 

Conventiei- cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

Janeiro la 5 iunie 1992, ratificata prin Legea nr. 24/1994, cu modificarile ulterioare, ale 

Protocolului de la Kyoto la Conventia

climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/20

prevederilor adoptate la nivelul Uniunii Europene si la nivel national.

 

Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice a fost reorganizata

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor constata ca prin planul si regulamentul propuse se aduc 

perfectionari binevenite reglementarii productiei ecologice 

conforme cu situatia sectorului din Romania.

� In ce priveste obligatia statelor membre de a prevedea o cheltuiala minima de 30% din 

totalul contributiei alocate fiecarui program

agricol pentru dezvoltare rurala pentru masuri care abordeaza probleme legate de 

mediu si clima, inclusiv masuri pentru agricultura ecologica, se retine riscul cosmetizarii 

altor obiective, straine de mediu si agricultura ecologica, pentru a fi finantate prin 

aceasta linie rezervata. Comisia Europeana ar trebui sa ia masuri pentru a diminua acest 

risc. 

� Documentul retine riscul ca gradul de constientizare in randul consumatorilor privind 

logoul ecologic al Uniunii Europene

posibilitatea unei campanii la nivelul Uniunii.

Plan de actiune pentru viitorul productiei ecologice 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Nationale privind 

Schimbarile Climatice. 

Principalele prevederi 

Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice este organism interministerial, cu rol 

consultativ, fara personalitate juridica, a carui activitate este coordonata de autoritatea 

publica centrala pentru protectia mediului si schimbari climatice. 

Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice se afla in subordinea Consiliului 

interministerial pentru agricultura, dezvoltare rurala si mediu, conform pct. VIII poz. 3 

din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice promoveaza masurile si actiunile 

necesare aplicarii unitare pe teritoriul Romaniei a obiectivelor si prevederilor 

cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

Janeiro la 5 iunie 1992, ratificata prin Legea nr. 24/1994, cu modificarile ulterioare, ale 

Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor 

climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/20

prevederilor adoptate la nivelul Uniunii Europene si la nivel national.

Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice a fost reorganizata

In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 62/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor 

— Plan de actiune pentru viitorul productiei ecologice in Uniunea 

Europeana. 

 

Camera Deputatilor constata ca prin planul si regulamentul propuse se aduc 

perfectionari binevenite reglementarii productiei ecologice in Uniunea Europeana

conforme cu situatia sectorului din Romania. 

obligatia statelor membre de a prevedea o cheltuiala minima de 30% din 

totalul contributiei alocate fiecarui program de dezvoltare rurala din Fondul european 

ezvoltare rurala pentru masuri care abordeaza probleme legate de 

mediu si clima, inclusiv masuri pentru agricultura ecologica, se retine riscul cosmetizarii 

altor obiective, straine de mediu si agricultura ecologica, pentru a fi finantate prin 

e rezervata. Comisia Europeana ar trebui sa ia masuri pentru a diminua acest 

Documentul retine riscul ca gradul de constientizare in randul consumatorilor privind 

logoul ecologic al Uniunii Europene sa nu creasca, risc pentru care se prevede 

tatea unei campanii la nivelul Uniunii. 

Plan de actiune pentru viitorul productiei ecologice 

in Uniunea Europeana 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru reorganizarea Comisiei Nationale privind 

este organism interministerial, cu rol 

consultativ, fara personalitate juridica, a carui activitate este coordonata de autoritatea 

n subordinea Consiliului 

, dezvoltare rurala si mediu, conform pct. VIII poz. 3 

din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

tarile ulterioare. 

Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice promoveaza masurile si actiunile 

necesare aplicarii unitare pe teritoriul Romaniei a obiectivelor si prevederilor 

cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de 

Janeiro la 5 iunie 1992, ratificata prin Legea nr. 24/1994, cu modificarile ulterioare, ale 

cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor 

climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, precum si a 

prevederilor adoptate la nivelul Uniunii Europene si la nivel national. 

Comisia Nationala privind Schimbarile Climatice a fost reorganizata 

In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 

omitetul economic si social european si Comitetul regiunilor 

Plan de actiune pentru viitorul productiei ecologice in Uniunea 

Camera Deputatilor constata ca prin planul si regulamentul propuse se aduc 

in Uniunea Europeana, 

obligatia statelor membre de a prevedea o cheltuiala minima de 30% din 

de dezvoltare rurala din Fondul european 

ezvoltare rurala pentru masuri care abordeaza probleme legate de 

mediu si clima, inclusiv masuri pentru agricultura ecologica, se retine riscul cosmetizarii 

altor obiective, straine de mediu si agricultura ecologica, pentru a fi finantate prin 

e rezervata. Comisia Europeana ar trebui sa ia masuri pentru a diminua acest 

Documentul retine riscul ca gradul de constientizare in randul consumatorilor privind 

, risc pentru care se prevede 

Plan de actiune pentru viitorul productiei ecologice  
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Principalele prevederi

� Camera Deputatilor constata ca acest document prezinta situatia investitiilor si 

cheltuielilor publice la nivelul statelor membre ale UE

inovare, aratand totodata detaliat noile orientari strategic

aceasta privinta pentru perioada 2014

� Camera Deputatilor ia act de argumentele Comisiei Europene

actiunii pe o scara cat mai extinsa in cadrul UE, deoarece:

• piata unica reprezinta un atu important

inspre Europa;

• sectorul public este un actor economic important

antreprenorial pentru a profita de inovare astfel incat sa creasca producti

tea, eficienta si calitatea serviciilor publ

partea sectorului privat;

• cetatenii Europei trebuie sa constate ca cercetarea si inovarea imbunatatesc 

calitatea vietii si raspund preocuparilor lor

• in conformitate cu masurile de consolidare fiscala favorabila cres

membre trebuie sa prioritizeze cheltuielile cu privire la cercetare si inovare

• pentru atingerea obiectivului Strategiei Europa 2020 

cercetare si dezvoltare, guvernele europene trebuie sa continue sa investeasca 

in cercetare si inovare, asigurand eficienta si randamentul investitiilor private;

• politica de coeziune a UE pentru 2014

necesitatea sustinerii investitiilor in cercetare si inovare prin noi abordari ale 

politicilor publice in dome

specializare inteligenta.

Comunicarea Comisiei Europene privind cercetarea si inovarea 

ca surse de reinnoire a cresterii

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2207/2014

si Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a 

unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014.

Principalele prevederi

� Pentru semestrul II al anului 2014

unui tichet de masa

nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, 

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 9,35 lei

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

 

In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 61/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor 

— Cercetarea si inovarea ca surse de reinnoire a cresterii 

(2014) 339. 

Principalele prevederi 

Camera Deputatilor constata ca acest document prezinta situatia investitiilor si 

cheltuielilor publice la nivelul statelor membre ale UE pentru activitatile de cercetare si 

inovare, aratand totodata detaliat noile orientari strategice si recomandarile UE in 

aceasta privinta pentru perioada 2014-2020. 

Camera Deputatilor ia act de argumentele Comisiei Europene 

actiunii pe o scara cat mai extinsa in cadrul UE, deoarece: 

piata unica reprezinta un atu important care poate atrage investitii in inovatie 

inspre Europa; 

sectorul public este un actor economic important si trebuie sa devina mai 

antreprenorial pentru a profita de inovare astfel incat sa creasca producti

tea, eficienta si calitatea serviciilor publice, precum si pentru a crea cerere din 

partea sectorului privat; 

cetatenii Europei trebuie sa constate ca cercetarea si inovarea imbunatatesc 

calitatea vietii si raspund preocuparilor lor; 

in conformitate cu masurile de consolidare fiscala favorabila cres

membre trebuie sa prioritizeze cheltuielile cu privire la cercetare si inovare

atingerea obiectivului Strategiei Europa 2020 de 3% din PIB pentru 

cercetare si dezvoltare, guvernele europene trebuie sa continue sa investeasca 

tare si inovare, asigurand eficienta si randamentul investitiilor private;

politica de coeziune a UE pentru 2014-2020 accentueaza in mod deosebit 

necesitatea sustinerii investitiilor in cercetare si inovare prin noi abordari ale 

politicilor publice in domeniu, respectiv prin elaborarea strategiilor de 

specializare inteligenta. 

Comunicarea Comisiei Europene privind cercetarea si inovarea 

ca surse de reinnoire a cresterii 

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2207/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 

si Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a 

unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014.

Principalele prevederi 

Pentru semestrul II al anului 2014, incepand cu luna noiembrie, 

unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii 

nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, este de 9,35 lei.

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 9,35 lei

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor 

Cercetarea si inovarea ca surse de reinnoire a cresterii — COM 

Camera Deputatilor constata ca acest document prezinta situatia investitiilor si 

pentru activitatile de cercetare si 

e si recomandarile UE in 

 privind necesitatea 

care poate atrage investitii in inovatie 

si trebuie sa devina mai 

antreprenorial pentru a profita de inovare astfel incat sa creasca productivita-

ice, precum si pentru a crea cerere din 

cetatenii Europei trebuie sa constate ca cercetarea si inovarea imbunatatesc 

in conformitate cu masurile de consolidare fiscala favorabila cresterii, statele 

membre trebuie sa prioritizeze cheltuielile cu privire la cercetare si inovare; 

de 3% din PIB pentru 

cercetare si dezvoltare, guvernele europene trebuie sa continue sa investeasca 

tare si inovare, asigurand eficienta si randamentul investitiilor private; 

accentueaza in mod deosebit 

necesitatea sustinerii investitiilor in cercetare si inovare prin noi abordari ale 

niu, respectiv prin elaborarea strategiilor de 

Comunicarea Comisiei Europene privind cercetarea si inovarea  

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 

si Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a 

unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014. 

, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a 

, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii 

. 

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 9,35 lei 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Pentru semestrul II al anului 2014

care se acorda sub forma de tichete de cresa

6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind 

acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prinHotararea Guvernului 

nr. 1.317/2006, cu modificarile ulterio

Tichetele de cresa pentru semestrul II al anului 2014 

vor avea o valoare lunara de 440 lei

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 101/2014

Secrete de Stat privind modificarea si completarea Ordinului 

directorului gener

Secrete de Stat nr. 490/2005 pentru stabilirea conditiilor de acces la 

informatii U.E. clasificate.

Principalele prevederi

� Accesul la informatii U.E. clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE sau superior

permis, cu respectarea principiului necesitatii de a cunoaste, cetatenilor romani care 

detin certificat de securitate U.E. eliberat de Oficiul Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat, denumit in continuare ORNISS, in baza certificatului

securitate/autorizatiei de acces la informatii nationale clasificate, valabile pentru nivelul 

de secretizare a informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu, dupa semnarea 

angajamentului de confidentialitate privind

� Accesul la informatii U.E. clasificate de nivel RESTREINT UE

romani respectand principiul necesitatii de a cunoaste, cu aprobarea conducatorului 

persoanei juridice angajatoare, pe baza autorizatiei de acces la informatii n

secrete de serviciu, dupa semnarea angajamentului de confidentialitate privind 

informatiile U.E. clasificate.

� Conducatorul persoanei juridice angajatoare identifica si transmite ORNISS lista 

functiilor care necesita acces la informatii U.E. clasif

impreuna cu motivatia privind necesitatea accesului la astfel de informatii, si solicita 

eliberarea certificatului de securitate U.E. pentru persoanele care ocupa functiile cu 

acces la informatii clasificate de nivel CONF

� Dovada indeplinirii cerintelor legale privind accesul la informatii U.E

prin prezentarea confirmarii detinerii certificatului de securitate U.E., eliberata de 

ORNISS in baza solicitarii motivate a conducatorul

Stabilirea conditiilor de acc

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2208/2014 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 

si Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate 

care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al 

anului 2014. 

Principalele prevederi 

Pentru semestrul II al anului 2014, incepand cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare 

care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 

6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind 

acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prinHotararea Guvernului 

nr. 1.317/2006, cu modificarile ulterioare, este de 440 lei. 

Tichetele de cresa pentru semestrul II al anului 2014 

vor avea o valoare lunara de 440 lei 

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 101/2014 al Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat privind modificarea si completarea Ordinului 

directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat nr. 490/2005 pentru stabilirea conditiilor de acces la 

informatii U.E. clasificate. 

Principalele prevederi 

Accesul la informatii U.E. clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE sau superior

permis, cu respectarea principiului necesitatii de a cunoaste, cetatenilor romani care 

detin certificat de securitate U.E. eliberat de Oficiul Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat, denumit in continuare ORNISS, in baza certificatului

securitate/autorizatiei de acces la informatii nationale clasificate, valabile pentru nivelul 

de secretizare a informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu, dupa semnarea 

angajamentului de confidentialitate privind informatiile U.E. clasificate.

Accesul la informatii U.E. clasificate de nivel RESTREINT UE este permis cetatenilor 

romani respectand principiul necesitatii de a cunoaste, cu aprobarea conducatorului 

persoanei juridice angajatoare, pe baza autorizatiei de acces la informatii n

secrete de serviciu, dupa semnarea angajamentului de confidentialitate privind 

informatiile U.E. clasificate. 

Conducatorul persoanei juridice angajatoare identifica si transmite ORNISS lista 

functiilor care necesita acces la informatii U.E. clasificate, pe niveluri de clasificare, 

impreuna cu motivatia privind necesitatea accesului la astfel de informatii, si solicita 

eliberarea certificatului de securitate U.E. pentru persoanele care ocupa functiile cu 

acces la informatii clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE si superior.”

Dovada indeplinirii cerintelor legale privind accesul la informatii U.E

prin prezentarea confirmarii detinerii certificatului de securitate U.E., eliberata de 

ORNISS in baza solicitarii motivate a conducatorului persoanei juridice angajatoare.

Stabilirea conditiilor de acces la informatii U.E. clasificate

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 

si Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate 

care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al 

valoarea sumei lunare 

, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 

6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind 

acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prinHotararea Guvernului 

Tichetele de cresa pentru semestrul II al anului 2014  

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicat 

al Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat privind modificarea si completarea Ordinului 

al al Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat nr. 490/2005 pentru stabilirea conditiilor de acces la 

Accesul la informatii U.E. clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE sau superior este 

permis, cu respectarea principiului necesitatii de a cunoaste, cetatenilor romani care 

detin certificat de securitate U.E. eliberat de Oficiul Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat, denumit in continuare ORNISS, in baza certificatului de 

securitate/autorizatiei de acces la informatii nationale clasificate, valabile pentru nivelul 

de secretizare a informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu, dupa semnarea 

sificate. 

este permis cetatenilor 

romani respectand principiul necesitatii de a cunoaste, cu aprobarea conducatorului 

persoanei juridice angajatoare, pe baza autorizatiei de acces la informatii nationale 

secrete de serviciu, dupa semnarea angajamentului de confidentialitate privind 

Conducatorul persoanei juridice angajatoare identifica si transmite ORNISS lista 

, pe niveluri de clasificare, 

impreuna cu motivatia privind necesitatea accesului la astfel de informatii, si solicita 

eliberarea certificatului de securitate U.E. pentru persoanele care ocupa functiile cu 

IDENTIEL UE si superior.” 

Dovada indeplinirii cerintelor legale privind accesul la informatii U.E. clasificate se face 

prin prezentarea confirmarii detinerii certificatului de securitate U.E., eliberata de 

persoanei juridice angajatoare. 

es la informatii U.E. clasificate 
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In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 60/2014

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si 

al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

883/2013 in ceea ce priveste instituirea unui inspector de garantii 

proced

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor saluta aceasta initiativa

• aduce imbunatatiri menite sa asigure un nivel ridicat si consecvent de protectie 

a garantiilor procedurale

OLAF sa beneficieze de masuri sporite impotriva eventualelor incalcari ale 

drepturilor care le revin;

• vizeaza atingerea celui mai inalt grad de protectie posibil

fundamentale ale cetatenilor UE, mentinand, 

de protectie a intereselor financiare ale UE si protejarea reputatiei institutiilor 

europene; 

• nu diminueaza competentele si responsabilitatile statelor membre 

masuri pentru combaterea fraudei, coruptiei si a ori

care afecteaza interesele financiare ale Uniunii;

• vine in completarea propunerii anterioare de instituire a Parchetului European

si propune unele masuri suplimentare pentru consolidarea guvernantei OLAF si a 

garantiilor proce

instituirea Parchetului European.

UE propune instituirea unui inspector de garantii procedurale 

in cadrul 

In Monitor

Hotararea nr. 1174/2014

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor 

judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliu

Magistraturii nr. 387/2005.

Principalele prevederi

� In cauzele in care 

solutiei de neurmarire ori de netrimitere in judecata

sistem informatic se stabileste numai completul de judecata, dintre completele de 

judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta. Cauzele 

repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea 

procedurilor prevazute de lege.

� Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s

preliminara, inceperea judecatii

judecata, dispunand citarea partilor, precum si, dupa caz, alte masuri pentru pregatirea 

judecatii, in conditiile legii. Dosarul se preda de indata grefierului de sedinta care, in 

aceeasi zi, introduce termenul in aplicatia ECRIS.

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 60/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si 

al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

883/2013 in ceea ce priveste instituirea unui inspector de garantii 

procedurale COM (2014) 340. 

 

Camera Deputatilor saluta aceasta initiativa intrucat propunerea de regulament:

aduce imbunatatiri menite sa asigure un nivel ridicat si consecvent de protectie 

a garantiilor procedurale, astfel incat toate persoanele vizate de investigatiile 

OLAF sa beneficieze de masuri sporite impotriva eventualelor incalcari ale 

drepturilor care le revin; 

vizeaza atingerea celui mai inalt grad de protectie posibil

fundamentale ale cetatenilor UE, mentinand, in acelasi timp, cel mai inalt grad 

de protectie a intereselor financiare ale UE si protejarea reputatiei institutiilor 

nu diminueaza competentele si responsabilitatile statelor membre 

masuri pentru combaterea fraudei, coruptiei si a oricaror altor activitati ilegale 

care afecteaza interesele financiare ale Uniunii; 

vine in completarea propunerii anterioare de instituire a Parchetului European

si propune unele masuri suplimentare pentru consolidarea guvernantei OLAF si a 

garantiilor procedurale in cadrul investigatiilor acestuia, chiar inainte de 

instituirea Parchetului European. 

UE propune instituirea unui inspector de garantii procedurale 

in cadrul Regulamentului Euratom 

In Monitorul Oficial nr. 842 din 19 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 1174/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor 

judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliu

Magistraturii nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

In cauzele in care instanta este sesizata cu rechizitoriu sau cu plangere impotriva 

de neurmarire ori de netrimitere in judecata, in cadrul repartizarii aleatorii in 

sistem informatic se stabileste numai completul de judecata, dintre completele de 

judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta. Cauzele 

leatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea 

procedurilor prevazute de lege. 

ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus, in procedura in camera 

preliminara, inceperea judecatii, completul de judecata fixeaza primu

judecata, dispunand citarea partilor, precum si, dupa caz, alte masuri pentru pregatirea 

judecatii, in conditiile legii. Dosarul se preda de indata grefierului de sedinta care, in 

ce termenul in aplicatia ECRIS. 

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti 

a suferit modificari 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 848 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si 

al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

883/2013 in ceea ce priveste instituirea unui inspector de garantii 

intrucat propunerea de regulament: 

aduce imbunatatiri menite sa asigure un nivel ridicat si consecvent de protectie 

persoanele vizate de investigatiile 

OLAF sa beneficieze de masuri sporite impotriva eventualelor incalcari ale 

vizeaza atingerea celui mai inalt grad de protectie posibil a drepturilor 

in acelasi timp, cel mai inalt grad 

de protectie a intereselor financiare ale UE si protejarea reputatiei institutiilor 

nu diminueaza competentele si responsabilitatile statelor membre de a lua 

caror altor activitati ilegale 

vine in completarea propunerii anterioare de instituire a Parchetului European 

si propune unele masuri suplimentare pentru consolidarea guvernantei OLAF si a 

durale in cadrul investigatiilor acestuia, chiar inainte de 

UE propune instituirea unui inspector de garantii procedurale  

ul Oficial nr. 842 din 19 noiembrie 2014 a fost publicata 

a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor 

judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al 

instanta este sesizata cu rechizitoriu sau cu plangere impotriva 

, in cadrul repartizarii aleatorii in 

sistem informatic se stabileste numai completul de judecata, dintre completele de 

judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta. Cauzele 

leatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea 

a dispus, in procedura in camera 

, completul de judecata fixeaza primul termen de 

judecata, dispunand citarea partilor, precum si, dupa caz, alte masuri pentru pregatirea 

judecatii, in conditiile legii. Dosarul se preda de indata grefierului de sedinta care, in 

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

functioneaza, in temeiul legii, Casa de Asigurari a Notarilor Publici, denumita in 

continuare Casa de Asigurari.

� Casa de Asigurari are, potrivit legii, personalitate juridica, organe de conducere si 

patrimoniu proprii. 

� Sunt asigurati ai Casei de Asigurari toti notarii publici

teritoriul Romaniei. 

� Asigurarea de raspundere civila a notarilor publici

drepturile si obligatiile fiecarei parti fiind stabilite prin prezentul statu

de asigurare si prin Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, 

republicata. 

� Calitatea de asigurat al Casei de Asigurari 

inceapa sa isi desfasoare activitatea, potrivit legi

asigurare si va deveni efectiva la data inceperii activitatii.

UNNPR a aprobat Statutul Casei de Asigurari a 

In Monitorul Oficial nr. 849 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1182/2014

Spe

imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara continute in 

documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, 

aprobate prin Ordinul nr. 1/2014.

Principalele prevederi 

� Pentru generarea fisierelor cgxml, 

semnarea contractului, ANCPI pune la dispozitia Prestatorului un fisier .xsd continand 

schema fisierului cgxml si

� Raportul de monitorizare a participarii grupurilor vulnerab

sistematic contine cel putin urmatoarele informatii:

• categoriile de persoane apartinand grupurilor vulnerabile

lucrarilor de cadastru sistematic, numarul de persoane apartinand fiecarei 

categorii si, in m

acestor persoane;

• localizarea geografica a comunitatilor informale de romi

si numarul de persoane din fiecare comunitate, existenta ori inexistenta actelor 

de identitate si/sau a actelor de proprietate, alte informatii considerate relevante 

pentru aceste grupuri de persoane

Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 11/2014 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

Romania pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor 

Publici din Romania. 

Principalele prevederi 

Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

functioneaza, in temeiul legii, Casa de Asigurari a Notarilor Publici, denumita in 

continuare Casa de Asigurari. 

are, potrivit legii, personalitate juridica, organe de conducere si 

 

Casei de Asigurari toti notarii publici care isi desfasoara activitatea pe 

 

Asigurarea de raspundere civila a notarilor publici in exercitiu este obligatorie, 

drepturile si obligatiile fiecarei parti fiind stabilite prin prezentul statu

de asigurare si prin Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, 

Calitatea de asigurat al Casei de Asigurari se dobandeste inainte ca notarul public sa 

inceapa sa isi desfasoare activitatea, potrivit legii, prin incheierea contractului de 

asigurare si va deveni efectiva la data inceperii activitatii. 

UNNPR a aprobat Statutul Casei de Asigurari a 

Notarilor Publici din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 849 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1182/2014 al ANCPI privind modificarea si completarea 

Specificatiilor tehnice pentru lucrari de inregistrare sistematica a 

imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara continute in 

documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, 

aprobate prin Ordinul nr. 1/2014. 

 

Pentru generarea fisierelor cgxml, Prestatorul isi va dezvolta propria aplicatie

semnarea contractului, ANCPI pune la dispozitia Prestatorului un fisier .xsd continand 

schema fisierului cgxml si Manualul aplicatiei WebCadgen. 

Raportul de monitorizare a participarii grupurilor vulnerabile la lucrarile de cadastru 

contine cel putin urmatoarele informatii: 

categoriile de persoane apartinand grupurilor vulnerabile identificate in cadrul 

lucrarilor de cadastru sistematic, numarul de persoane apartinand fiecarei 

categorii si, in masura in care este posibil, se prezinta datele de identificare a 

acestor persoane; 

localizarea geografica a comunitatilor informale de romi, numarul de gospodarii 

si numarul de persoane din fiecare comunitate, existenta ori inexistenta actelor 

identitate si/sau a actelor de proprietate, alte informatii considerate relevante 

pentru aceste grupuri de persoane. 

Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat 

de cadastru si carte funciara 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie 2014 a fost publicata 

a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

rea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor 

Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania se organizeaza si 

functioneaza, in temeiul legii, Casa de Asigurari a Notarilor Publici, denumita in 

are, potrivit legii, personalitate juridica, organe de conducere si 

care isi desfasoara activitatea pe 

in exercitiu este obligatorie, 

drepturile si obligatiile fiecarei parti fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul 

de asigurare si prin Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, 

se dobandeste inainte ca notarul public sa 

i, prin incheierea contractului de 

UNNPR a aprobat Statutul Casei de Asigurari a  

In Monitorul Oficial nr. 849 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

privind modificarea si completarea 

cificatiilor tehnice pentru lucrari de inregistrare sistematica a 

imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara continute in 

documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, 

Prestatorul isi va dezvolta propria aplicatie. Dupa 

semnarea contractului, ANCPI pune la dispozitia Prestatorului un fisier .xsd continand 

ile la lucrarile de cadastru 

identificate in cadrul 

lucrarilor de cadastru sistematic, numarul de persoane apartinand fiecarei 

asura in care este posibil, se prezinta datele de identificare a 

, numarul de gospodarii 

si numarul de persoane din fiecare comunitate, existenta ori inexistenta actelor 

identitate si/sau a actelor de proprietate, alte informatii considerate relevante 

Inregistrarea sistematica a imobilelor in sistemul integrat  
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In Monitorul Oficial nr. 850 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 25/2014

Romaniei privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea 

activitatii burselor de marfuri.

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la 

supraveghere, control si sanctionare a burselor de marfuri

cu dispozitiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de 

Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), denumit in continuareColegiul, este 

autoritatea abilitata sa aplice dispozitiile prezentului regulament, realizand aceasta 

activitate printr-o Comisie bursiera.

� Comisia bursiera (Comisia) este o structura de specialitate ce are rolul de a aviza, de a 

supraveghea, de a controla si de a sanctiona activitatea burselor de marfuri, sens in care 

va lucra si va lua decizii in numele si pe socoteala Colegiului.

� Deciziile Comisiei vor fi supuse ratificarii Colegiului

secretarului sau, in proxima sedinta a acestuia.

� Comisia se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 357/2005

Statutului CCIR si ale prezentului regulament.

� Comisia este compusa din 3 membri titulari si 2 membri supleanti

de catre Colegiu pentru o perioada de 5 ani, dintre membrii sai, pe baza propunerilor 

membrilor Colegiului si cu votul direct al majoritatii simple a celor prezenti.

� Comisia isi alege un presedinte din randul membrilor sai

� Calitatea de membru al Comisiei se pierde

• prin demisie; 

• prin revocare de catre Colegiu;

• de drept, in cazul a 3 absente nemotivate consecutive la intrunirile Comisiei sau 

in cazul in care refuza sa voteze in c

refuz; 

• prin deces. 

� In cazul in care un membru titular si

poate vota ca urmare a unui conflict de interese, acesta va fi inlocuit automat de un 

membru supleant. 

� Daca, drept urmare a pierderii calitatii de membru si a inlocuirilor succesive, 

ramane doar cu un membru titular

suspenda pana la urmatoarea sedinta a Colegiului, care va alege o noua Comisie sau va 

completa componenta acesteia, potrivit dispozitiilor prezentului articol.

Avizarea burselor de marfuri

� Inainte de infiintare, fondatorii societatilor organizatoare ale unei burse de marfuri

prin reprezentantii lor special desemnati in acest scop, vor 

legalitate si de oportunitate al Colegiului.

Controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuri

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

 

In Monitorul Oficial nr. 850 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 25/2014 al Camerei de Comert si Industrie a 

Romaniei privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea 

activitatii burselor de marfuri. 

Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la conditiile si procedura de avizare, 

supraveghere, control si sanctionare a burselor de marfuri, organizate in conformitate 

cu dispozitiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de marfuri. Colegiul de conducere al 

Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), denumit in continuareColegiul, este 

autoritatea abilitata sa aplice dispozitiile prezentului regulament, realizand aceasta 

o Comisie bursiera. 

(Comisia) este o structura de specialitate ce are rolul de a aviza, de a 

supraveghea, de a controla si de a sanctiona activitatea burselor de marfuri, sens in care 

va lucra si va lua decizii in numele si pe socoteala Colegiului. 

r fi supuse ratificarii Colegiului, prin grija presedintelui si a 

secretarului sau, in proxima sedinta a acestuia. 

Comisia se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 357/2005

Statutului CCIR si ale prezentului regulament. 

ste compusa din 3 membri titulari si 2 membri supleanti, persoane fizice alese 

de catre Colegiu pentru o perioada de 5 ani, dintre membrii sai, pe baza propunerilor 

membrilor Colegiului si cu votul direct al majoritatii simple a celor prezenti.

alege un presedinte din randul membrilor sai. 

al Comisiei se pierde: 

prin revocare de catre Colegiu; 

de drept, in cazul a 3 absente nemotivate consecutive la intrunirile Comisiei sau 

in cazul in care refuza sa voteze in cadrul sedintei, abtinerea neconsiderandu

un membru titular si-a pierdut calitatea de membru al Comisiei

poate vota ca urmare a unui conflict de interese, acesta va fi inlocuit automat de un 

a, drept urmare a pierderii calitatii de membru si a inlocuirilor succesive, 

ramane doar cu un membru titular, adoptarea deciziilor ce cad in competenta sa se 

suspenda pana la urmatoarea sedinta a Colegiului, care va alege o noua Comisie sau va 

pleta componenta acesteia, potrivit dispozitiilor prezentului articol.

Avizarea burselor de marfuri 

fondatorii societatilor organizatoare ale unei burse de marfuri

prin reprezentantii lor special desemnati in acest scop, vor solicita avizul prealabil de 

legalitate si de oportunitate al Colegiului. 

Controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuri

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 850 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat 

al Camerei de Comert si Industrie a 

Romaniei privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea 

conditiile si procedura de avizare, 

, organizate in conformitate 

marfuri. Colegiul de conducere al 

Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), denumit in continuareColegiul, este 

autoritatea abilitata sa aplice dispozitiile prezentului regulament, realizand aceasta 

(Comisia) este o structura de specialitate ce are rolul de a aviza, de a 

supraveghea, de a controla si de a sanctiona activitatea burselor de marfuri, sens in care 

, prin grija presedintelui si a 

Comisia se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 357/2005, ale 

, persoane fizice alese 

de catre Colegiu pentru o perioada de 5 ani, dintre membrii sai, pe baza propunerilor 

membrilor Colegiului si cu votul direct al majoritatii simple a celor prezenti. 

de drept, in cazul a 3 absente nemotivate consecutive la intrunirile Comisiei sau 

adrul sedintei, abtinerea neconsiderandu-se 

a pierdut calitatea de membru al Comisiei sau nu 

poate vota ca urmare a unui conflict de interese, acesta va fi inlocuit automat de un 

a, drept urmare a pierderii calitatii de membru si a inlocuirilor succesive, Comisia 

, adoptarea deciziilor ce cad in competenta sa se 

suspenda pana la urmatoarea sedinta a Colegiului, care va alege o noua Comisie sau va 

pleta componenta acesteia, potrivit dispozitiilor prezentului articol. 

fondatorii societatilor organizatoare ale unei burse de marfuri, 

solicita avizul prealabil de 

Controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuri 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiec

te nr. 181 „Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scoli

prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007

domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de 

proiecte nr. 182 „Formare profesionala continua pentru angajati

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007

major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”

� Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Spec

te nr. 183 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007

major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si 

In Monitorul Oficial nr. 844 din 19 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 9/2014

Avizului de practica temporara/

straini.

Principalele prevederi 

� In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei

cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, 

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt 

exceptati de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania.

� Exercitarea profesiei de medic

avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romania, conform anexei nr. 1, care face parte 

integranta din prezenta decizie

� Prin activitate medicala cu caracter temporar 

pe o perioada limitata de timp, precizata clar in cererea de solicitare a avizului. 

� Prin activitate medicala cu caracter ocazional

desfasurata cu o anumita ocazie, de asemenea specificata clar in cererea de solicitare a 

avizului (de exemplu, conferinte, congrese, interventii si/sau manevre 

terapeutice/diagnostice ce se doresc a fi impartasit

caracter umanitar si de voluntariat).

Exercitarea activitatii medicale cu caracter temporar 

pentru medicii din Uniunea Europeana

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiec

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scoli

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007

domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”

Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de 

Formare profesionala continua pentru angajati

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007

major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”. 

Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiec

Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007

major de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

In Monitorul Oficial nr. 844 din 19 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 9/2014 a Colegiului Medicilor din Romania privind eliberarea 

Avizului de practica temporara/ocazionala a profesiei pentru medicii 

straini. 

 

prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei

cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului 

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt 

exceptati de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania.

Exercitarea profesiei de medic conform dispozitiilor prevazute la alin. (1) se face pe baza 

avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romania, conform anexei nr. 1, care face parte 

integranta din prezenta decizie 

activitate medicala cu caracter temporar se intelege activitatea medicala desfasurata 

pe o perioada limitata de timp, precizata clar in cererea de solicitare a avizului. 

activitate medicala cu caracter ocazional se intelege activitatea medicala/didactica 

desfasurata cu o anumita ocazie, de asemenea specificata clar in cererea de solicitare a 

avizului (de exemplu, conferinte, congrese, interventii si/sau manevre 

terapeutice/diagnostice ce se doresc a fi impartasite medicilor romani, inclusiv activitati cu 

caracter umanitar si de voluntariat). 

Exercitarea activitatii medicale cu caracter temporar 

pentru medicii din Uniunea Europeana 

In Monitorul Oficial nr. 836 din 17 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1149/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru 

aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de 

propuneri de proiecte nr. 181 „Prevenirea si corectarea fenomenului de 

parasire timpurie a scolii”, finantata prin Programul operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiec-

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scoli”, finantata 

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, 

domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”. 

Se aproba Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de 

Formare profesionala continua pentru angajati”, finantata prin 

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul 

ifice pentru Cererea de propuneri de proiec-

Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finantata prin 

Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, Domeniul 

implementarea masurilor active de ocupare. 

In Monitorul Oficial nr. 844 din 19 noiembrie 2014 a fost publicata 

a Colegiului Medicilor din Romania privind eliberarea 

ocazionala a profesiei pentru medicii 

prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii 

ai unui stat apartinand Spatiului 

Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt 

exceptati de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania. 

or prevazute la alin. (1) se face pe baza 

avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romania, conform anexei nr. 1, care face parte 

se intelege activitatea medicala desfasurata 

pe o perioada limitata de timp, precizata clar in cererea de solicitare a avizului.  

se intelege activitatea medicala/didactica 

desfasurata cu o anumita ocazie, de asemenea specificata clar in cererea de solicitare a 

avizului (de exemplu, conferinte, congrese, interventii si/sau manevre 

e medicilor romani, inclusiv activitati cu 

Exercitarea activitatii medicale cu caracter temporar  

 

In Monitorul Oficial nr. 836 din 17 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene pentru 

aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de 

propuneri de proiecte nr. 181 „Prevenirea si corectarea fenomenului de 

parasire timpurie a scolii”, finantata prin Programul operational 

2013. 

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii 
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Titularul si obiectul sesizarii

� Curtea de Apel Bucuresti 

sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie

procedura civila, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabil

urmatoarea chestiune de drept: „

Guvernului nr. 9/2013

modificari si completari prin Legea nr. 37/2014,(Ordonanta de urgenta a Guve

9/2013) si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013 (denumite in continuare, in cuprins

decizii, Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 88/2013) 

sensul ca timbrul de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de 

proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui p

inmatriculare a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007

Jurisprudenta instantelor nationale in materie

� In urma verificarii jurisprudentei transmise de curtile de apel, Inalta Curte a constatat 

urmatoarele: 

� Intr-o prima orientare jurisprudentiala

a Guvernului nr. 9/2013 instituie o discriminare intre bunurile provenite de pe piata 

interna si bunurile provenite din alte state membre ale Uniunii Europene, aflate in 

situatii similare. 

� Intr-o a doua orientare jurisprudentiala

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 nu instituie o discriminare intre autovehiculele 

achizitionate din Romania si cele achizitionate dintr

si nu sunt contrare art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

� Intr-o a treia orientare jurisprudentiala

in situatia transcrierii unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima 

inmatriculare a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007.

� ICCJ a decis admiterea sesizarii

contencios administrativ si fiscal si a stabilit ca:

� Dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 

mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

37/2014, si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehi

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013, se interpreteaza in sensul ca timbrul 

de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui 

autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima inmatriculare a 

anterioara datei de 1 ianuarie 2007.

Timbrul de mediu se datoreaza si pentru autovehiculele rulate provenite 

de pe piata interna inamtriculate anterior datei de 1 ianuarie 2007

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

 

In Monitorul Oficial nr. 834 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 13 din 20 octombrie 2014 a ICCJ -

dezlegarea unor chestiuni de drept. 

sesizarii 

Curtea de Apel Bucuresti — Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a dispus 

sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 519 din Codul de 

in vederea pronuntarii unei hotarari prealabil

urmatoarea chestiune de drept: „daca dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 37/2014,(Ordonanta de urgenta a Guve

9/2013) si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate 

Hotararea Guvernului nr. 88/2013 (denumite in continuare, in cuprins

decizii, Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 88/2013) 

sensul ca timbrul de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de 

proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui p

inmatriculare a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007”. 

Jurisprudenta instantelor nationale in materie 

In urma verificarii jurisprudentei transmise de curtile de apel, Inalta Curte a constatat 

o prima orientare jurisprudentiala, s-a retinut ca dispozitiile Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 9/2013 instituie o discriminare intre bunurile provenite de pe piata 

interna si bunurile provenite din alte state membre ale Uniunii Europene, aflate in 

ntare jurisprudentiala, s-a apreciat ca prevederile Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 nu instituie o discriminare intre autovehiculele 

achizitionate din Romania si cele achizitionate dintr-un stat membru al Uniunii Europene 

art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

o a treia orientare jurisprudentiala, s-a retinut ca timbrul de mediu se datoreaza si 

in situatia transcrierii unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima 

a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007. 

ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti 

contencios administrativ si fiscal si a stabilit ca: 

Dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 

mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

37/2014, si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehi

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013, se interpreteaza in sensul ca timbrul 

de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui 

autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima inmatriculare a 

anterioara datei de 1 ianuarie 2007. 

Timbrul de mediu se datoreaza si pentru autovehiculele rulate provenite 

de pe piata interna inamtriculate anterior datei de 1 ianuarie 2007

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 834 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata 

- Completul pentru 

a contencios administrativ si fiscal a dispus 

, in temeiul dispozitiilor art. 519 din Codul de 

in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la 

daca dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a 

privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 37/2014,(Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

9/2013) si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate 

Hotararea Guvernului nr. 88/2013 (denumite in continuare, in cuprinsul prezentei 

decizii, Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 88/2013) se interpreteaza in 

sensul ca timbrul de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de 

proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima 

In urma verificarii jurisprudentei transmise de curtile de apel, Inalta Curte a constatat 

a retinut ca dispozitiile Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 9/2013 instituie o discriminare intre bunurile provenite de pe piata 

interna si bunurile provenite din alte state membre ale Uniunii Europene, aflate in 

a apreciat ca prevederile Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 nu instituie o discriminare intre autovehiculele 

un stat membru al Uniunii Europene 

art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. 

a retinut ca timbrul de mediu se datoreaza si 

in situatia transcrierii unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima 

formulate de Curtea de Apel Bucuresti — Sectia a VIII-a 

Dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de 

mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

37/2014, si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013, se interpreteaza in sensul ca timbrul 

de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui 

autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima inmatriculare a fost 

Timbrul de mediu se datoreaza si pentru autovehiculele rulate provenite 

de pe piata interna inamtriculate anterior datei de 1 ianuarie 2007 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

Principalele prevederi

� Prin Incheierea din 6 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 12.074/231/2013, 

Apel Galati — Sectia 

cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

exceptie ridicata de procuror intr

inculpatului sub aspe

formulata cerere de impacare a partilor, potrivit dispozitiilor textului criticat.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

(3) din Codul penal sunt neconstitutionale in conditiile in care acestea inlatura aplicarea 

legii penale mai favorabile in situatiile tranzitorii in care inculpatii au fost trimisi in 

judecata inaintea datei intrarii in vigoare a Codului penal, pentru savarsirea unor 

infractiuni pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala, potrivit 

dispozitiilor Codului penal din 1969, cauze in care, la data de 1 februarie 2014, se 

depasise momentul citirii actului de sesizare a instantei.

� Referitor la pretinsa incalc

favorabile, se face trimitere la considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.470 din 

8 noiembrie 2011, prin care s

procedura penala din 1968 sunt neconstitutionale in masura in care inlatura aplicarea 

legii penale mai favorabile. 

� Se arata ca acestea sunt valabile mutatis mutandis in cazul dispozitiilor art. 159 alin. (3) 

din Codul penal, in privinta situatiilor tranzitorii. 

� Se observa ca legiuitorul nu a prevazut in mod expres aplicarea legii penale mai 

favorabile in situatia inculpatilor trimisi in judecata, inaintea datei intrarii in vigoare a 

Codului penal, pentru infractiuni pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea

penala, conform dispozitiilor Codului penal din 1969, in cauzele in care citirea actului de 

sesizare a instantei a avut loc inaintea datei de 1 februarie 2014. Se arata ca, pentru 

respectarea dispozitiilor constitutionale invocate, in aceste cauze trebuie

de caracterul mai favorabil al dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, in caz contrar 

textul criticat fiind de natura a incalca prevederile art. 15 alin. (2) din Legea 

fundamentala. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea except

dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, exceptie ridicata de procuror in Dosarul nr. 

12.074/231/2013 al Curtii de Apel Galati 

constatat ca acestea sunt constitutionale

inculpatilor trimisi in judecata inaintea datei intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal si pentru care la acea data momentul citirii actului de sesizare 

fusese depasit. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 843 din 19 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

159alin. (3) din Codul penal. 

Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

Principalele prevederi 

Prin Incheierea din 6 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 12.074/231/2013, 

Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala 

cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

exceptie ridicata de procuror intr-o cauza avand ca obiect stabilirea vinovatiei 

inculpatului sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, in cadrul careia a fost 

formulata cerere de impacare a partilor, potrivit dispozitiilor textului criticat.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile art. 159 alin. 

l penal sunt neconstitutionale in conditiile in care acestea inlatura aplicarea 

legii penale mai favorabile in situatiile tranzitorii in care inculpatii au fost trimisi in 

judecata inaintea datei intrarii in vigoare a Codului penal, pentru savarsirea unor 

infractiuni pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala, potrivit 

dispozitiilor Codului penal din 1969, cauze in care, la data de 1 februarie 2014, se 

depasise momentul citirii actului de sesizare a instantei. 

pretinsa incalcare prin textul criticat a principiului aplicarii legii penale mai 

, se face trimitere la considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.470 din 

8 noiembrie 2011, prin care s-a constatat ca prevederile art. 3201 din Codul de 

a din 1968 sunt neconstitutionale in masura in care inlatura aplicarea 

legii penale mai favorabile.  

Se arata ca acestea sunt valabile mutatis mutandis in cazul dispozitiilor art. 159 alin. (3) 

din Codul penal, in privinta situatiilor tranzitorii.  

rva ca legiuitorul nu a prevazut in mod expres aplicarea legii penale mai 

favorabile in situatia inculpatilor trimisi in judecata, inaintea datei intrarii in vigoare a 

Codului penal, pentru infractiuni pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea

penala, conform dispozitiilor Codului penal din 1969, in cauzele in care citirea actului de 

sesizare a instantei a avut loc inaintea datei de 1 februarie 2014. Se arata ca, pentru 

respectarea dispozitiilor constitutionale invocate, in aceste cauze trebuie

de caracterul mai favorabil al dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, in caz contrar 

textul criticat fiind de natura a incalca prevederile art. 15 alin. (2) din Legea 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, exceptie ridicata de procuror in Dosarul nr. 

12.074/231/2013 al Curtii de Apel Galati — Sectia penala si pentru cauze cu minori, si 

constatat ca acestea sunt constitutionale in masura in care se aplica tuturor 

inculpatilor trimisi in judecata inaintea datei intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal si pentru care la acea data momentul citirii actului de sesizare 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 843 din 19 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal 

Prin Incheierea din 6 martie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 12.074/231/2013, Curtea de 

penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala 

cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, 

o cauza avand ca obiect stabilirea vinovatiei 

ctul savarsirii infractiunii de furt calificat, in cadrul careia a fost 

formulata cerere de impacare a partilor, potrivit dispozitiilor textului criticat. 

se sustine ca prevederile art. 159 alin. 

l penal sunt neconstitutionale in conditiile in care acestea inlatura aplicarea 

legii penale mai favorabile in situatiile tranzitorii in care inculpatii au fost trimisi in 

judecata inaintea datei intrarii in vigoare a Codului penal, pentru savarsirea unor 

infractiuni pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala, potrivit 

dispozitiilor Codului penal din 1969, cauze in care, la data de 1 februarie 2014, se 

are prin textul criticat a principiului aplicarii legii penale mai 

, se face trimitere la considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.470 din 

a constatat ca prevederile art. 3201 din Codul de 

a din 1968 sunt neconstitutionale in masura in care inlatura aplicarea 

Se arata ca acestea sunt valabile mutatis mutandis in cazul dispozitiilor art. 159 alin. (3) 

rva ca legiuitorul nu a prevazut in mod expres aplicarea legii penale mai 

favorabile in situatia inculpatilor trimisi in judecata, inaintea datei intrarii in vigoare a 

Codului penal, pentru infractiuni pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea 

penala, conform dispozitiilor Codului penal din 1969, in cauzele in care citirea actului de 

sesizare a instantei a avut loc inaintea datei de 1 februarie 2014. Se arata ca, pentru 

respectarea dispozitiilor constitutionale invocate, in aceste cauze trebuie sa se tina cont 

de caracterul mai favorabil al dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, in caz contrar 

textul criticat fiind de natura a incalca prevederile art. 15 alin. (2) din Legea 

iei de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, exceptie ridicata de procuror in Dosarul nr. 

Sectia penala si pentru cauze cu minori, si a 

in masura in care se aplica tuturor 

inculpatilor trimisi in judecata inaintea datei intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal si pentru care la acea data momentul citirii actului de sesizare 
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In Monitorul Oficial nr. 852 din 21 noiembrie 2014 a foat publicata 

Hotararea nr. 62 din 21 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

rezultatul alegerilor pentru

celui de

Curtea Constitutionala a validat alegerile pentru functia 

Principalele prevederi 

� Curtea a constatat 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

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, 

completarile ulterioare, 

noiembrie 2014 pentru functia de Presedinte al Romaniei

� Inainte de a se pronunta asupra rezultatului alegerilor, 

examinat o cerere de anulare a acestora formulata de Stefan Stroe

obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.164 F/2014. Prin Hotararea nr. 61 din 19 

noiembrie 2014, Curtea a respins, ca inadmisibila, cererea formulata, retinand, in esenta, 

ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 

370/2004,potrivit caruia „cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele 

politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale si de candidatii 

care au participat la alegeri autorul sesizarii neavand calitatea ceruta de lege pentru a 

putea sesiza Curtea Constitutionala cu o cerere de anulare a alegerilor pentru functia

Presedinte al Romaniei.

� In urma examinarii proceselor

votarii intocmite de birourile electorale

municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile

birourile electorale ale sectiilor de votare, 

produs neregularitati referitoare la intocmirea proceselor

electorale, de natura sa infirme rezultatele stabil

� Astfel, Curtea Constitutionala a:

• Confirmat rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei din al 

doilea tur de scrutin de la data de 16 noiembrie 2014

• Constatat ca domnul Klaus

Romaniei, obtinand cel mai mare numar de voturi din cele valabil exprimate.

• Stabilit validarea alegerii domnului Klaus

al Romaniei pentru data de 21 noiembrie 2014

Constitutionale. 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 852 din 21 noiembrie 2014 a foat publicata 

Hotararea nr. 62 din 21 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei, in cadrul 

celui de-al doilea tur de scrutin desfasurat la 16 noiembrie 2014.

Curtea Constitutionala a validat alegerile pentru functia 

de Presedinte al Romaniei 

, 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

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 16 

noiembrie 2014 pentru functia de Presedinte al Romaniei, 

Inainte de a se pronunta asupra rezultatului alegerilor, Curtea Constitutionala a 

e de anulare a acestora formulata de Stefan Stroe, cerere ce formeaza 

obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.164 F/2014. Prin Hotararea nr. 61 din 19 

noiembrie 2014, Curtea a respins, ca inadmisibila, cererea formulata, retinand, in esenta, 

sunt intrunite conditiile prevazute de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 

370/2004,potrivit caruia „cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele 

politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand 

or nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale si de candidatii 

care au participat la alegeri autorul sesizarii neavand calitatea ceruta de lege pentru a 

putea sesiza Curtea Constitutionala cu o cerere de anulare a alegerilor pentru functia

Presedinte al Romaniei. 

In urma examinarii proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor 

votarii intocmite de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si 

birourile electorale ale sectiilor de votare, Curtea Constitutionala constata ca nu s

produs neregularitati referitoare la intocmirea proceselor-verbale de catre birourile 

electorale, de natura sa infirme rezultatele stabilite. 

Astfel, Curtea Constitutionala a: 

Confirmat rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei din al 

doilea tur de scrutin de la data de 16 noiembrie 2014. 

Constatat ca domnul Klaus-Wemer Iohannis este ales in functia de Presedinte al 

, obtinand cel mai mare numar de voturi din cele valabil exprimate.

Stabilit validarea alegerii domnului Klaus-Wemer Iohannis in functia de Presedinte 

al Romaniei pentru data de 21 noiembrie 2014, ora 12,00, la sediul Curtii 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 852 din 21 noiembrie 2014 a foat publicata 

Hotararea nr. 62 din 21 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale privind 

functia de Presedinte al Romaniei, in cadrul 

al doilea tur de scrutin desfasurat la 16 noiembrie 2014. 

Curtea Constitutionala a validat alegerile pentru functia  

, 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 

cu modificarile si 

este competenta sa confirme rezultatul alegerilor din 16 

Curtea Constitutionala a 

, cerere ce formeaza 

obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.164 F/2014. Prin Hotararea nr. 61 din 19 

noiembrie 2014, Curtea a respins, ca inadmisibila, cererea formulata, retinand, in esenta, 

sunt intrunite conditiile prevazute de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 

370/2004,potrivit caruia „cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele 

politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand 

or nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale si de candidatii 

care au participat la alegeri autorul sesizarii neavand calitatea ceruta de lege pentru a 

putea sesiza Curtea Constitutionala cu o cerere de anulare a alegerilor pentru functia de 

verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor 

judetene, birourile electorale ale sectoarelor 

de votare din strainatate si 

Curtea Constitutionala constata ca nu s-au 

verbale de catre birourile 

Confirmat rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei din al 

Wemer Iohannis este ales in functia de Presedinte al 

, obtinand cel mai mare numar de voturi din cele valabil exprimate. 

Wemer Iohannis in functia de Presedinte 

, ora 12,00, la sediul Curtii 
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In Monitorul Oficial nr. 852 din 21 noiembrie 2014 a foat publicata 

Hotararea nr. 63 din 21 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

validarea rezultatului alegerilor pentru functia de Presedinte al 

Romaniei.

Curtea Constitutionala a hotarat validarea alegerii lui Klaus Iohannis in 

functia de Presedinte al Romaniei

Principalele prevederi 

� In indeplinirea atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) si 

ale art. 146 lit. f) din Constitutie, precum si cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 370/2004 

pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si complet

Curtea Constitutionala s

privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, 

rezultatului alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei.

� Examinand dosarul candidaturii, 

votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2 noiembrie 2014 si, respectiv, 16 

noiembrie 2014, intocmite de Biroul Electoral Central, procesele

si centralizare a rezultatelor votarii intocmite de birourile electorale judetene, birourile 

electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de 

votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare, hota

Constitutionale nr. 59 din 7 noiembrie 2014 si nr. 62 din 21 noiembrie 2014 privind 

rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei in cadrul primului tur de 

scrutin desfasurat la 2 noiembrie 2014 si, respectiv, in cadrul celui

scrutin desfasurat la 16 noiembrie 2014,

� Constatand ca au fost respectate dispozitiile art. 81 din Constitutie si ale Legii nr. 

370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei,

� Tinand seama de faptul ca la al doilea tur de scrutin, car

2014, domnul Klaus-Werner Iohannis a obtinut cel mai mare numar de voturi

valabil exprimate, precum si de faptul ca prin Hotararea nr. 62 din 21 noiembrie 2014 

Curtea Constitutionala a constatat ca domnul Klaus

de Presedinte al Romaniei,

� In temeiul art. 82 alin. (1) din Constitutie

pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu unanimitate de voturi,

� Curtea Constitutionala a hotarat validarea 

functia de Presedinte al Romaniei.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 852 din 21 noiembrie 2014 a foat publicata 

Hotararea nr. 63 din 21 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

validarea rezultatului alegerilor pentru functia de Presedinte al 

Romaniei. 

Curtea Constitutionala a hotarat validarea alegerii lui Klaus Iohannis in 

functia de Presedinte al Romaniei 

In indeplinirea atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) si 

ale art. 146 lit. f) din Constitutie, precum si cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 370/2004 

pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si complet

Curtea Constitutionala s-a intrunit in plenul sau, potrivit art. 37 dinLegea nr. 47/1992 

privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, in vederea validarii 

rezultatului alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei. 

aminand dosarul candidaturii, avand in vedere procesele-verbale privind rezultatul 

votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2 noiembrie 2014 si, respectiv, 16 

, intocmite de Biroul Electoral Central, procesele-verbale de consemnare 

si centralizare a rezultatelor votarii intocmite de birourile electorale judetene, birourile 

electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de 

votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare, hota

Constitutionale nr. 59 din 7 noiembrie 2014 si nr. 62 din 21 noiembrie 2014 privind 

rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei in cadrul primului tur de 

scrutin desfasurat la 2 noiembrie 2014 si, respectiv, in cadrul celui de

scrutin desfasurat la 16 noiembrie 2014, 

Constatand ca au fost respectate dispozitiile art. 81 din Constitutie si ale Legii nr. 

pentru alegerea Presedintelui Romaniei, 

Tinand seama de faptul ca la al doilea tur de scrutin, care a avut loc la 16 noiembrie 

Werner Iohannis a obtinut cel mai mare numar de voturi

valabil exprimate, precum si de faptul ca prin Hotararea nr. 62 din 21 noiembrie 2014 

Curtea Constitutionala a constatat ca domnul Klaus-Werner Iohannis este ales in functia 

de Presedinte al Romaniei, 

In temeiul art. 82 alin. (1) din Constitutie, precum si al art. 53 din Legea nr. 370/2004 

pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu unanimitate de voturi, 

Curtea Constitutionala a hotarat validarea alegerii domnului Klaus-Werner Iohannis in 

functia de Presedinte al Romaniei. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 852 din 21 noiembrie 2014 a foat publicata 

Hotararea nr. 63 din 21 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale privind 

validarea rezultatului alegerilor pentru functia de Presedinte al 

Curtea Constitutionala a hotarat validarea alegerii lui Klaus Iohannis in 

In indeplinirea atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) si 

ale art. 146 lit. f) din Constitutie, precum si cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 370/2004 

pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

, potrivit art. 37 dinLegea nr. 47/1992 

in vederea validarii 

verbale privind rezultatul 

votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2 noiembrie 2014 si, respectiv, 16 

verbale de consemnare 

si centralizare a rezultatelor votarii intocmite de birourile electorale judetene, birourile 

electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de 

votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare, hotararile Curtii 

Constitutionale nr. 59 din 7 noiembrie 2014 si nr. 62 din 21 noiembrie 2014 privind 

rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei in cadrul primului tur de 

de-al doilea tur de 

Constatand ca au fost respectate dispozitiile art. 81 din Constitutie si ale Legii nr. 

e a avut loc la 16 noiembrie 

Werner Iohannis a obtinut cel mai mare numar de voturi din cele 

valabil exprimate, precum si de faptul ca prin Hotararea nr. 62 din 21 noiembrie 2014 

Iohannis este ales in functia 

, precum si al art. 53 din Legea nr. 370/2004 

Werner Iohannis in 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 

magistratilor 

� Proiect de lege pentru respingerea O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a 

insolventei si de insolventa 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 571/2003, Codul Fiscal 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea 

si exploatarea jocurilor de noroc 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei 

publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 

597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de costa a 

Marii Negre 

� Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri pentru buna desfasurare a alegerilor si a 

referendumului din Romania 

� Proiect de Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2014 privind infiintarea Departamentului 

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilirea unor masuri de eficienti-

zare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii 

operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obli-

gatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiti operatori economici, precum 

si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Normele pentru Corpul voluntar european de ajutor umanitar au fost elaborate 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 334 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 

nr. 1244/2014 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 al 

Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar 

(initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (text cu relevanta pentru SEE). 
 

Regulamentul stabileste norme privind: a) proceduri de urmat pentru identificarea, selectarea si pregatirea 

necesara inainte de mobilizare a voluntarilor candidati, inclusiv prin stagii de ucenicie, daca este cazul; 

b) modalitati pentru programul de formare si procedura de evaluare a gradului de pregatire a voluntarilor 

candidati in vederea mobilizarii; c) dispozitii legate de mobilizarea si gestionarea voluntarilor UE pentru 

ajutor umanitar in tarile terte, inclusiv, printre altele, supravegherea la fata locului, sprijinul continuu prin 

instruire, mentorat, formare suplimentara, asigurarea conditiilor de munca necesare, sprijin dupa 

mobilizare; d) furnizarea de asigurari si crearea unor conditii de viata adecvate pentru voluntari, inclusiv 

suportarea cheltuielilor de subzistenta, cazare, deplasare si a altor cheltuieli relevante; e) proceduri de 

urmat inainte si dupa mobilizare, precum si pe durata acesteia, pentru a asigura indeplinirea obligatiei de 

diligenta si masuri corespunzatoare de siguranta si securitate, inclusiv protocoale medicale si de evacuare si 

planuri de securitate care prevad evacuarea de urgenta din tari terte, inclusiv proceduri pentru contactarea 

autoritatilor nationale; f) proceduri pentru monitorizarea si evaluarea performantelor individuale ale 

voluntarilor UE pentru ajutor umanitar; g) un mecanism de certificare prin care se garanteaza faptul ca 

organizatiile de trimitere respecta standardele. 

 

O noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C410 din 18 noiembrie 2014 a fost publicata o informare provenind de la institutiile, 

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

Slovenia. Obiectul comemorarii: Emona-Ljubljana 
 

Literele care formeaza cuvantul „EMONA” sau „AEMONA” si un model stilizat al Emona se afla in centrul 

monedei. In partea de jos, in semicerc, se afla inscriptia „EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015”. Inelul 

exterior al monedei contine cele douasprezece stele ale drapelului european.  
 

Volumul emisiunii: 1 milion 
 

Data emisiunii: ianuarie 2015 

 

Noi fete nationale ale monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C410 din 18 noiembrie 2014 a fost publicata o informare provenind de la institutiile, 

organele si organismele UE a noilor monede de 1 si 2 euro destinate circulatiei si emise de Spania care si-a 

actualizat modelul fetei nationale a monedelor care urmeaza sa fie emise incepand din 2015 pentru a 

ilustra schimbarea in pozitia sefului de stat. Monedele de 1 si 2 euro din anii anteriori, cu vechea fata 

nationala spaniola, raman valabile. Modelele de pe celelalte cupiuri raman neschimbate. 
 

Modelul de pe monedele spaniole de 1 si 2 euro infatiseaza efigia noului sef de stat, Maiestatea Sa Regele 

Felipe VI, din profil, din partea stanga. In partea stanga a efigiei, in sens circular si cu majuscule sunt inscrise 

numele tarii emitente si anul emiterii „ESPANA 2015”, iar in partea dreapta, marca monetariei. Inelul 

exterior al monedei contine cele douasprezece stele ale drapelului european. 
 

Data emisiunii: ianuarie 2015 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

O noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C410 din 18 noiembrie 2014 a fost publicata o informare provenind de la institutiile, 

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

Germania. Obiectul comemorarii: Saxonia Inferioara (Niedersachsen) din seria „Lander” 
 

Modelul prezinta Biserica Sf. Mihail din Hildesheim, Saxonia Inferioara, inscrisa pe lista patrimoniului 

cultural mondial UNESCO din 1985. In partea de sus este inscris anul emiterii „2014”, iar in partea stanga, 

marca monetariei (A, D, F, G, J). In partea de jos, inscriptia „NIEDERSACHSEN” si dedesubt indicatia privind 

tara emitenta, „D”. Sus in dreapta se afla initialele gravorului OE (Ott Erich). Inelul exterior al monedei 

contine cele 12 stele ale drapelului european.  
 

Volumul emisiunii: 30 milioane 
 

Data emisiunii: ianuarie 2015 

 

O noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C410 din 18 noiembrie 2014 a fost publicata o informare provenind de la institutiile, 

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

Germania. Obiectul comemorarii: 25 de ani de la reunificarea Germaniei 
 

Persoanele din prim plan, care simbolizeaza un nou inceput si progresul catre un viitor mai bun, stau in 

picioare in fata portii Brandenburg, simbol al reunificarii Germaniei. Declaratia Wir sind ein Volk („Suntem 

un singur popor”) – exprimarea colectiva a vointei cetatenilor germani – reprezinta calea catre reunificarea 

Germaniei. In partea interioara se afla si marca monetariei in cauza („A”, „D”, „F”, „G” sau „J”), precum si 

codul tarii emitente „D” si marca gravorului (initialele „BW” – Bernd Wendhut). Inelul exterior al monedei 

contine cele 12 stele ale drapelului european.  
 

Volumul emisiunii: 30 milioane 
 

Agentia Europeana pentru Medicamente (Londra) > procedura de selectie in vederea intocmirii unei 

liste de rezerva pentru urmatoarele posturi: 1. Analist procese, departamentul Dezvoltare IT; 2. Sef de 

proiect, divizia Tehnologia informatiei; 3. Director de program, asistenta sef divizie, divizia Medicamente 

de uz veterinar.  

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, folosind formularul disponibil pe site-ul web al agentie: 

http://www.ema.europa.eu/ema/, la rubrica „Careers at the Agency”. 

 

Termen-limita (inclusiv validarea): 6 ianuarie 2015, ora 24.00. 

 

Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 409 din 17 noiembrie 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-404/13  ClientEarth 
 

Curtea clarifica obligatiile statelor membre in ceea ce priveste respectarea valorilor-limita 

pentru dioxidul de azot: atunci cand un stat membru constata ca aceste valori-limita nu pot fi 

respectate in termenul stabilit prin Directiva privind calitatea aerului inconjurator si doreste 

prorogarea acestui termen cu maximum cinci ani, acest stat membru este obligat sa solicite 

prorogarea termenului prin prezentarea unui plan privind calitatea aerului in care sa se arate 

modul in care vor fi respectate valorile-limita pana la noul termen. 

� Ordonanta Curtii de Justitie in C-394/14 Siewert si altii 
 

Coliziunea dintre o scara mobila de imbarcare si un avion nu constituie o imprejurare 

exceptionala care ar permite operatorului de transport aerian sa se elibereze de obligatia sa 

de plata a unei compensatii in cazul intarzierii unui zbor cu mai mult de trei ore. 

� Concluziile avocatului general in cauza C-507/13 Regatul Unit/Parlamentul si Consiliul 
 

Avocatul general Jaaskinen considera ca reglementarea Uniunii care limiteaza raportul dintre 

primele bancherilor si remuneratia lor fixa de baza este valida. Impunerea unui raport fix intre 

prime si salariul de baza nu limiteaza cuantumul total al remuneratiei. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

Noi masuri pentru controlul calitatii in domeniul 

securitatii aviatiei civile  
 

Ministerului Transporturilor a publicat pe data de 21 noiembrie un 

proiect de ordin pentru aprobarea Programului national de control al 

calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile – PNCC-SECA. 

Conform referatului de aprobare, Directia Transport Aerian a elaborat proiectul prin care se 

asigura punerea in aplicare a prevederilor anexei II - Specificatii comune pentru programul 

national de control al calitatii, care urmeaza sa fie implementat de catre fiecare stat membru in 

domeniul securitatii aviatiei civile - la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.  

 

Proiectul promoveaza Programul care reflecta noua organizare institutionala si instituie puterile si 

drepturile autoritatii competente si ale auditorilor de securitate a aviatiei civile, astfel cum rezulta 

acestea din actele juridice europene. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: consultare.publica@mt.ro, in 10 zile de la publicare. 

Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei 

Ministerul  Sanatatii a publicat pe data de 21 noiembrie un proiect de ordin 

pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul nr. 119/2014. 

Conform proiectului, unitatile cu capacitate mica de productie si de prestari servicii, precum 

spalatorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tamplarie, brutarii etc., precum si 

unitatile comerciale de tipul cluburilor, discotecilor etc., care prin natura activitatii acestora pot 

crea riscuri pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, vibratii, 

mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei 

norme, se amplaseaza numai in cladiri separate. 

 

De asemenea, aceste unitati se amplaseaza la o distanta de minim 15 m de ferestrele locuintelor 

care se masoara intre fatada locuintei si perimetrul unitatii. Se interzice schimbarea domeniului de 

activitate a unitatilor cu capacitate mica de productie, comerciale si de prestari servicii mentionate 

daca prin aceasta se creeaza premisa aparitiei de riscuri pentru sanatatea populatiei din zona 

locuita sau daca aceasta schimbare conduce la rerespectare valorilor limita pentru zgomot 

specificate. 

 

Ordinul mai reglementeaza, printre altele, si o serie de aspecte privind cabinetele medicale umane 

si zonele de protectie sanitara. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: propuneri@ms.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Prima lucrare dedicata integral jurisprudentei
pe Noul Cod de procedura civila

Pentru orice jurist interesat de 

prevederilor Noului Cod de procedura civila

Va dorim lectura placuta 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

Prima lucrare dedicata integral jurisprudentei
pe Noul Cod de procedura civila 

Pentru orice jurist interesat de interpretarea instantelor asupra 

prevederilor Noului Cod de procedura civila

Noul Cod de procedura civila a adus cu el 

texte si proceduri noi si in acelasi timp un 

context nou pentru vechi texte sau 

proceduri care s-au pastrat si astfel apare cu 

stringenta, prin prisma interesului 

particular al celui implicat intr

cunoasterea sensului exact al normei. 

  

Lucrarea este pregatita in asa fel incat sa 

serveasca celor care sunt interesati de 

interpretarea NCPC pentru studiul lor, 

pentru situatiile lor sau pentru cazurile ce le 

sunt aduse spre solutionare sau spre 

rejudecare. 

 

Selectia cuprinde 114 decizii, majoritatea 

fiind definitive, insa si unele pronuntate in 

prima instanta. 
 

 

Autor: Mihail C. Barbu 

Noul Cod de procedura civila. Jurisprudenta rezumata

Editura C.H. Beck, 2014 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

uridica online Legalis.ro. 

Prima lucrare dedicata integral jurisprudentei 

interpretarea instantelor asupra 

prevederilor Noului Cod de procedura civila. 

Noul Cod de procedura civila a adus cu el 

texte si proceduri noi si in acelasi timp un 

context nou pentru vechi texte sau 

au pastrat si astfel apare cu 

stringenta, prin prisma interesului 

particular al celui implicat intr-un dosar, 

erea sensului exact al normei.  

Lucrarea este pregatita in asa fel incat sa 

serveasca celor care sunt interesati de 

interpretarea NCPC pentru studiul lor, 

pentru situatiile lor sau pentru cazurile ce le 

sunt aduse spre solutionare sau spre 

Selectia cuprinde 114 decizii, majoritatea 

fiind definitive, insa si unele pronuntate in 

Noul Cod de procedura civila. Jurisprudenta rezumata 
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Descopera Calauza juristului 

 

 
Calauza juristului

procesual, recomandand in acelasi timp si 

practica, insotite de jurisprudenta

 

In 

in vedere exclusiv normele in vigoare, incluzand aici

civil

 

Jurisprudenta

prisma noilor coduri, ci si pe baza vechilor coduri, formulandu

unde a fost cazul, necesarele precizari si raportari la norma 

S-a urmarit, in principal, in selectionarea spetelor, ca, pe langa infor

tia ca atare, cititorul sa fie familiarizat si cu modul de apreciere a pro

lor de catre judecator, cu rationamentul logic si juridic al acestuia.

 

In memoriam prof. dr. Dumitru Andreiu Petre 

 
Acest volum este dedicat profesorului doctor Dumitru Andreiu Petre Florescu, coordonator al editiilor 

anterioare, dar si al celei prezente. 

 

“Profesorul Dumitru Petre Andreiu D. Florescu

nascut intr-o zi insorita de august a anului 1925 in Targu

atmosfera echilibrata a familiei, nici prea calda, dar nici foarte severa”

septembrie a anului anul 2014. Spiritul sau va ramane insa vesnic cu noi.”

 

 

  

Cele mai utile cereri si formulare intr

Ajunsa la cea de a cincea editie

fie un instrument practic extrem de apreciat de profesionisti din varii domenii ale dreptului

Comanda orice modul de doctrin

Raftul Legalis®, in condi

telefon  021/410.08.01 sau prin email la adresa 

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

 

Descopera Calauza juristului – Editia 5 – ACUM in Legalis®

Calauza juristului analizeaza integrat institutiile

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

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

unde a fost cazul, necesarele precizari si raportari la norma 

a urmarit, in principal, in selectionarea spetelor, ca, pe langa infor

tia ca atare, cititorul sa fie familiarizat si cu modul de apreciere a pro

lor de catre judecator, cu rationamentul logic si juridic al acestuia.

umitru Andreiu Petre Florescu 

Acest volum este dedicat profesorului doctor Dumitru Andreiu Petre Florescu, coordonator al editiilor 

anterioare, dar si al celei prezente.  

Dumitru Petre Andreiu D. Florescu, „primul copil al lui Dumitru si al Mariei Florescu s

o zi insorita de august a anului 1925 in Targu-Mures, un copil sanatos, care a crescut in 

atmosfera echilibrata a familiei, nici prea calda, dar nici foarte severa” si a murit intr

Spiritul sau va ramane insa vesnic cu noi.” 

Bucuresti, 23 septembrie 2014

Pachete tematice Legalis® 

 

Cele mai utile cereri si formulare intr-un handbook unic

Ajunsa la cea de a cincea editie, Calauza Juristului. Cereri si actiuni in justitie

fie un instrument practic extrem de apreciat de profesionisti din varii domenii ale dreptului

orice modul de doctrina sau orice volum, individual, din 

n conditiile standard de abonare, cu 25% reducere, la 

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

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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ACUM in Legalis® 

analizeaza integrat institutiile de drept material sau 

modele sumare de ghidare 

ale fiecarei institutii de drept au fost avute 

in vedere exclusiv normele in vigoare, incluzand aici noile coduri, 

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.  

a urmarit, in principal, in selectionarea spetelor, ca, pe langa informa-

tia ca atare, cititorul sa fie familiarizat si cu modul de apreciere a probe-

lor de catre judecator, cu rationamentul logic si juridic al acestuia. 

Acest volum este dedicat profesorului doctor Dumitru Andreiu Petre Florescu, coordonator al editiilor 

„primul copil al lui Dumitru si al Mariei Florescu s-a 

Mures, un copil sanatos, care a crescut in 

si a murit intr-o zi ploioasa de 

Judecator dr. Ion Popa 

Bucuresti, 23 septembrie 2014 

un handbook unic 

Calauza Juristului. Cereri si actiuni in justitie continua sa 

fie un instrument practic extrem de apreciat de profesionisti din varii domenii ale dreptului. 

sau orice volum, individual, din 

abonare, cu 25% reducere, la 

legalis@beck.ro. 
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