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Principalele prevederi

� Actele de studii din sistemul national de invatamant superior

de stat, cu regim special, care confirma studii de invatamant superior efectuate si titluri 

si/sau calificari dobandite.

� Actele de studii confera titularilor acestora drepturi si obligatii care decurg din legislatia 

in vigoare. 

� Actele de studii sunt de tip diploma, certificat, atestat, foaia matricola si suplimentul la 

diploma. 

� Registrele matricole si registrele de evidenta a actelor de studii

documente cu regim special.

� Cataloagele, registrele matricole si reg

alte documente care privesc scolaritatea vor fi reglementate prin ordin al ministrului, la 

propunerea institutiilor de invatamant superior, de stat ori particular, acreditate sau 

autorizate sa functioneze 

Regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior

In Monitorul Oficial nr. 882 din 4 decemb

Ordinul nr. 668/2014

aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de 

invatamant superior de stat din Romania

Principalele prevederi 

� Se aproba Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si 

finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior

anul 2014, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

� Institutiile de invatamant superior de stat isi asuma raspunderea pentru 

datelor transmise. 

� Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior

pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei si notifica Ministerului Educatiei 

Nationale eventualele neconcordante sesizate.

� Ministerul Educatiei Na

Superior notifica, verifica si/sau controleaza institutiile de invatamant superior de stat 

privind orice neconcordante sesizate in datele raportate.

Alocarea fondurilor bugetare pentru finantarea de baza

a institutiilor de invatamant superior de stat

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

 

In Monitorul Oficial nr. 874 din 2 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 657/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul 

de invatamant superior. 

Principalele prevederi 

Actele de studii din sistemul national de invatamant superior sunt documente oficiale 

de stat, cu regim special, care confirma studii de invatamant superior efectuate si titluri 

si/sau calificari dobandite. 

confera titularilor acestora drepturi si obligatii care decurg din legislatia 

Actele de studii sunt de tip diploma, certificat, atestat, foaia matricola si suplimentul la 

Registrele matricole si registrele de evidenta a actelor de studii

documente cu regim special. 

Cataloagele, registrele matricole si registrele de evidenta a actelor de studii

alte documente care privesc scolaritatea vor fi reglementate prin ordin al ministrului, la 

propunerea institutiilor de invatamant superior, de stat ori particular, acreditate sau 

autorizate sa functioneze provizoriu, si de Academia Romana. 

Regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior

In Monitorul Oficial nr. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 668/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de 

invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2014.

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si 

suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru 

anul 2014, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Institutiile de invatamant superior de stat isi asuma raspunderea pentru 

Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior isi asuma raspunderea 

pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei si notifica Ministerului Educatiei 

Nationale eventualele neconcordante sesizate. 

Ministerul Educatiei Nationale si Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului 

notifica, verifica si/sau controleaza institutiile de invatamant superior de stat 

privind orice neconcordante sesizate in datele raportate. 

Alocarea fondurilor bugetare pentru finantarea de baza

a institutiilor de invatamant superior de stat

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 874 din 2 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale pentru 

aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul 

sunt documente oficiale 

de stat, cu regim special, care confirma studii de invatamant superior efectuate si titluri 

confera titularilor acestora drepturi si obligatii care decurg din legislatia 

Actele de studii sunt de tip diploma, certificat, atestat, foaia matricola si suplimentul la 

Registrele matricole si registrele de evidenta a actelor de studii sunt, de asemenea, 

istrele de evidenta a actelor de studii, precum si 

alte documente care privesc scolaritatea vor fi reglementate prin ordin al ministrului, la 

propunerea institutiilor de invatamant superior, de stat ori particular, acreditate sau 

Regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior 

rie 2014 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de 

pentru anul 2014. 

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si 

de stat din Romania pentru 

anul 2014, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Institutiile de invatamant superior de stat isi asuma raspunderea pentru corectitudinea 

isi asuma raspunderea 

pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei si notifica Ministerului Educatiei 

tionale si Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului 

notifica, verifica si/sau controleaza institutiile de invatamant superior de stat 

Alocarea fondurilor bugetare pentru finantarea de baza 

a institutiilor de invatamant superior de stat 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Se aproba transferul locurilor 

universitare de licenta si de la ciclul de studii universitare de master

universitare de doctorat, dupa cum urmeaza:

• 1001 

licenta se transforma in 153 locuri 

studii universitare de doctorat la forma de invatamant cu frecventa 

redusa;

• 276 de locuri

master se transforma in 85 de locuri 

studii universitare de doctorat la forma de invatamant cu frecventa 

redusa.

� Transformarea se realizeaza raportat la costul mediu per student

domenii de studii. 

MEN a aprobat transferul de locuri intre cicluri de studii universitare

Principalele prevederi 

� Bugetul de stat pe anul 2014 se diminueaza la venituri cu suma de 2.065,9 milioane lei

la cheltuieli cu suma de 154,1 milioane lei, iar deficitul se majoreaza cu suma de 2.220,0 

milioane lei. 

� Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa diminueze 

creditele de angajament pe anul 2014

potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007" la urmatoarele programe 

bugetare, astfel: 

• la programul bugetar

locuinte sociale pentru tineri

capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 65 „Cheltuieli 

aferente programelor cu finantare rambursabila”;

• la programul bugetar

alimentare cu apa si canalizare in localitatile sub 50.000 de locuitori

25.000 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 65 

„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

Guvernul a rectificat bugetul de stat pe anul 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. 883 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 672/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

transferul de locuri intre cicluri de studii universitare si numarul de 

locuri – granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din 

institutiile de invatamant superior de stat, pentru anul universita

2014–2015. 

 

transferul locurilor – granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii 

universitare de licenta si de la ciclul de studii universitare de master

universitare de doctorat, dupa cum urmeaza: 

1001 locuri – granturi de studii de la ciclul de studii universitare de 

licenta se transforma in 153 locuri – granturi de studii pentru ciclul de 

studii universitare de doctorat la forma de invatamant cu frecventa 

redusa; 

276 de locuri – granturi de studii de la ciclul de studii universitare de

master se transforma in 85 de locuri – granturi de studii pentru ciclul de 

studii universitare de doctorat la forma de invatamant cu frecventa 

redusa. 

Transformarea se realizeaza raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri si 

MEN a aprobat transferul de locuri intre cicluri de studii universitare

In Monitorul Oficial nr. 888 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2014 si unele masuri bugetare. 

 

Bugetul de stat pe anul 2014 se diminueaza la venituri cu suma de 2.065,9 milioane lei

la cheltuieli cu suma de 154,1 milioane lei, iar deficitul se majoreaza cu suma de 2.220,0 

Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa diminueze 

creditele de angajament pe anul 2014 in anexa nr. 3/15/05 „Fisa programului finantat 

potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007" la urmatoarele programe 

la programul bugetar cod 49 „Proiectul privind constructia si reabilitarea de 

locuinte sociale pentru tineri destinate inchirierii” cu suma de 500 mii lei la 

capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 65 „Cheltuieli 

aferente programelor cu finantare rambursabila”; 

la programul bugetar cod 56 „Proiectul pentru realizarea sistemului de 

entare cu apa si canalizare in localitatile sub 50.000 de locuitori

25.000 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 65 

„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”. 

Guvernul a rectificat bugetul de stat pe anul 2014

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 883 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

transferul de locuri intre cicluri de studii universitare si numarul de 

granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din 

institutiile de invatamant superior de stat, pentru anul universitar 

granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii 

universitare de licenta si de la ciclul de studii universitare de master la ciclul de studii 

ciclul de studii universitare de 

granturi de studii pentru ciclul de 

studii universitare de doctorat la forma de invatamant cu frecventa 

de la ciclul de studii universitare de 

granturi de studii pentru ciclul de 

studii universitare de doctorat la forma de invatamant cu frecventa 

echivalent pe cicluri si 

MEN a aprobat transferul de locuri intre cicluri de studii universitare 

888 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

Bugetul de stat pe anul 2014 se diminueaza la venituri cu suma de 2.065,9 milioane lei si 

la cheltuieli cu suma de 154,1 milioane lei, iar deficitul se majoreaza cu suma de 2.220,0 

Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa diminueze 

in anexa nr. 3/15/05 „Fisa programului finantat 

potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007" la urmatoarele programe 

Proiectul privind constructia si reabilitarea de 

” cu suma de 500 mii lei la 

capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 65 „Cheltuieli 

Proiectul pentru realizarea sistemului de 

entare cu apa si canalizare in localitatile sub 50.000 de locuitori” cu suma de 

25.000 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 65 

 

Guvernul a rectificat bugetul de stat pe anul 2014 
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Principalele prevederi

� Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014

majoreaza la venituri cu suma de 48.593 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu 

suma de 688.963 mii lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma 

de 640.370 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 48.593 mii lei.

� Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2014

majoreaza la venituri cu suma de 5.290 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 

426 mii lei, excedentul majorandu

Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 a fost rectificat

In Monitorul Oficial nr. 874 din 2 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2126/2014 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au 

parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane 

adulte aflate in 

comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale.

Principalele prevederi

� Se aproba Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte, dupa cum urmeaza:

• Standardele minime de calitate 

centre rezidentiale destinate persoanelor varstnice

• Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

locuinte protejate pentru persoanele varstnice

• Standardele minime de c

centre rezidentiale pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a 

copilului; 

• Standardele minime de calitate pentru 

determinata

• Standardele minime de calitate pentru 

organizate ca adaposturi de noapte

• Standardele minime de calitate pentru 

organizate ca 

• Standardele minime de calitate pentru 

destinate persoanelor adulte

Standardele minime de 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 888 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de 

stat pe anul 2014. 

Principalele prevederi 

asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014

majoreaza la venituri cu suma de 48.593 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu 

suma de 688.963 mii lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma 

e 640.370 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 48.593 mii lei.

Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2014

majoreaza la venituri cu suma de 5.290 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 

mii lei, excedentul majorandu-se cu suma de 4.864 mii lei. 

Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 a fost rectificat

In Monitorul Oficial nr. 874 din 2 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2126/2014 al MMFPSPV privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au 

parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane 

adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in 

comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale.

Principalele prevederi 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate 

, dupa cum urmeaza: 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

centre rezidentiale destinate persoanelor varstnice; 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

locuinte protejate pentru persoanele varstnice; 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca 

centre rezidentiale pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioada 

determinata organizate ca centre rezidentiale pentru persoanele fara adapost

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in comunitate

organizate ca adaposturi de noapte; 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in comunitate, 

organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte; 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in comunitate, 

destinate persoanelor adulte. 

Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor varstnice 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Monitorul Oficial nr. 888 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de 

asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se 

majoreaza la venituri cu suma de 48.593 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu 

suma de 688.963 mii lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma 

e 640.370 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 48.593 mii lei. 

Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2014 se 

majoreaza la venituri cu suma de 5.290 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 

Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 a fost rectificat 

In Monitorul Oficial nr. 874 din 2 decembrie 2014 a fost publicat 

privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au 

parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane 

dificultate, precum si pentru serviciile acordate in 

comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale. 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate 

pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca 

alitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca 

centre rezidentiale pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a 

serviciile sociale cu cazare pe perioada 

pentru persoanele fara adapost; 

serviciile sociale acordate in comunitate, 

serviciile sociale acordate in comunitate, 

serviciile sociale acordate in comunitate, 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Obiectivele de investitii

constructii, dupa caz, aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ

teritoriale, sau in administrarea acestora, cu respectarea 

� Pentru dotarea, ca activitate independenta, a unitatilor de invatamant preuniversitar si a 

unitatilor sanitare, beneficiarii transmit in copie conforma cu originalul contractul de 

achizitie, factura fiscala, proces

certificate de conformitate, dupa caz.

� Beneficiarii, cu exceptia reprezentantilor subdiviziunilor administrativ

municipiilor, au obligatia sa transmita consiliilor judetene toate documentele necesare 

monitorizarii si finantarii prin Progr

realitatea, exactitatea si legalitatea acestora.

Programul national de dezvoltare locala a suferit modificari

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileste 

Comitetului de reglementare si salarizarii personalului 

Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

autonoma cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii.

� Stabilirea regimului de remunerare

ANRE, respectiv implementarea politicilor privind elaborarea reglementarilor obligatorii 

la nivel national necesare functionarii pietei energetice, in conditii de eficienta, 

concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor, armon

obiectivele si cu prioritatile politicii guvernului, cat si cu legislatia Uniunii Europene.

� Remunerarea membrilor Comitetului de reglementare

prevederile prezentului regulament.

� Drepturile salariale ale personalului contractual din cadrul ANRE sunt negociate in cadrul 

Contractului colectiv de munca al ANRE, inregistrat conform prevederilor legale.

� Dispozitiile prezentului regulament se aplica

• membrilor Comitetului de reglementare

• personalului contractual din cadrul ANRE

Regimul si principiile remunerarii personalului angajat al ANRE

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. 875 din 2 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2206/2014 al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice privind modificarea si completarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, 

aprobate prin Ordinul nr. 1.851/2013. 

 

Obiectivele de investitii din cadrul Programului se realizeaza pe terenuri si/sau 

constructii, dupa caz, aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ

teritoriale, sau in administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ca activitate independenta, a unitatilor de invatamant preuniversitar si a 

beneficiarii transmit in copie conforma cu originalul contractul de 

, factura fiscala, proces-verbal de receptie, proces-verbal de punere in functiune

cate de conformitate, dupa caz. 

cu exceptia reprezentantilor subdiviziunilor administrativ

au obligatia sa transmita consiliilor judetene toate documentele necesare 

monitorizarii si finantarii prin Program a obiectivelor de investitii

atea si legalitatea acestora. 

Programul national de dezvoltare locala a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 139/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind regimul si 

principiile remunerarii membrilor Comitetului de reglementare si 

salarizarii personalului angajat al Autoritatii Nationale de Reglementare 

in Domeniul Energiei. 

 

Prezentul regulament stabileste regimul si principiile remunerarii membrilor 

Comitetului de reglementare si salarizarii personalului angajat din cadrul Autoritatii 

Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), autoritate administrativa 

autonoma cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii.

Stabilirea regimului de remunerare se realizeaza in raport cu obiec

ANRE, respectiv implementarea politicilor privind elaborarea reglementarilor obligatorii 

la nivel national necesare functionarii pietei energetice, in conditii de eficienta, 

concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor, armonizarii acestora atat cu 

obiectivele si cu prioritatile politicii guvernului, cat si cu legislatia Uniunii Europene.

Remunerarea membrilor Comitetului de reglementare se realizeaza in conformitate cu 

prevederile prezentului regulament. 

ale personalului contractual din cadrul ANRE sunt negociate in cadrul 

Contractului colectiv de munca al ANRE, inregistrat conform prevederilor legale.

Dispozitiile prezentului regulament se aplica: 

membrilor Comitetului de reglementare; 

contractual din cadrul ANRE. 

Regimul si principiile remunerarii personalului angajat al ANRE

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 875 din 2 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice privind modificarea si completarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, 

din cadrul Programului se realizeaza pe terenuri si/sau 

constructii, dupa caz, aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-

prevederilor legale in vigoare. 

ca activitate independenta, a unitatilor de invatamant preuniversitar si a 

beneficiarii transmit in copie conforma cu originalul contractul de 

verbal de punere in functiune, 

cu exceptia reprezentantilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 

au obligatia sa transmita consiliilor judetene toate documentele necesare 

am a obiectivelor de investitii, raspunzand de 

Programul national de dezvoltare locala a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind regimul si 

membrilor Comitetului de reglementare si 

salarizarii personalului angajat al Autoritatii Nationale de Reglementare 

regimul si principiile remunerarii membrilor 

angajat din cadrul Autoritatii 

(ANRE), autoritate administrativa 

autonoma cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii. 

se realizeaza in raport cu obiectul de activitate al 

ANRE, respectiv implementarea politicilor privind elaborarea reglementarilor obligatorii 

la nivel national necesare functionarii pietei energetice, in conditii de eficienta, 

izarii acestora atat cu 

obiectivele si cu prioritatile politicii guvernului, cat si cu legislatia Uniunii Europene. 

se realizeaza in conformitate cu 

ale personalului contractual din cadrul ANRE sunt negociate in cadrul 

Contractului colectiv de munca al ANRE, inregistrat conform prevederilor legale. 

Regimul si principiile remunerarii personalului angajat al ANRE 
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Principalele prevederi

� Programul: „Inchiderea institutiilor de tip vechi si infiintarea de centre de recuperare, de 

case de tip familial si/sau apartamente” 

� Scop: cresterea calitatii serviciilor sociale pentru copil si familie

� Obiectiv: cresterea numarului de case de tip familial si apartamente si reducerea 

numarului de institutii de tip vechi

� Rezultate estimate:

• cel putin 24 de case de tip familial si apartamente infiintate;

• cel putin doua centre de recuperare infiintate;

• numarul de 

• cel putin 300 de copii beneficiaza de ingrijire de calitate in casele si 

apartamentele nou

Guvernul a adus modificari programelor de interes national

in domeniul protectiei familiei si a drepturilor 

Principalele prevederi

� Sunt scutite de la plata

data de 1 octombrie 2014, din debitele constituite anterior acestei date

� Sunt scutite, de asemenea

intrarii in vigoare a legii

pensii la aceasta data, corespunzatoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.

� Conform legii, debitele prevazute 

scutesc de la plata. 

� Fac obiectul scutirii de la plata sumele

• pensii stabilite conform legislatiei sistemului public de pensii

potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in 

domeniul pensiilor, 

• indemnizatia sociala pentru pensionari 

instituirea pensiei sociale minime garantate, a

• indemnizatia pentru insotitor

pensii, in cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Scutirea de la plata a debitelor provenite din pensii

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

 

In Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1051/2014 pentru modificarea H.G. nr. 1.007/2010 privind 

aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei 

familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010

Principalele prevederi 

: „Inchiderea institutiilor de tip vechi si infiintarea de centre de recuperare, de 

case de tip familial si/sau apartamente” — PIN 1 

: cresterea calitatii serviciilor sociale pentru copil si familie 

: cresterea numarului de case de tip familial si apartamente si reducerea 

numarului de institutii de tip vechi 

: 

cel putin 24 de case de tip familial si apartamente infiintate;

cel putin doua centre de recuperare infiintate; 

numarul de institutii de tip vechi redus cu cel putin 6; 

cel putin 300 de copii beneficiaza de ingrijire de calitate in casele si 

apartamentele nou-create. 

Guvernul a adus modificari programelor de interes national

in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului

In Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2073/1623 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 

si Persoanelor Varstnice si al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

125/2014privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii, 

precum si a Procedurii de efectuare a restituirilor. 

Principalele prevederi 

la plata sumele ramase de recuperat, inscrise in evidenta debitorilor la 

data de 1 octombrie 2014, din debitele constituite anterior acestei date

Sunt scutite, de asemenea, de la plata, conform legii, debitele constatate ulterior datei 

a legii in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de 

pensii la aceasta data, corespunzatoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.

Conform legii, debitele prevazute anterior, care au drept cauza culpa debitorului

 

Fac obiectul scutirii de la plata sumele reprezentand: 

pensii stabilite conform legislatiei sistemului public de pensii

potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in 

domeniul pensiilor, precum si pensii de serviciu; 

indemnizatia sociala pentru pensionari prevazuta de O.U.G.

instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009;

indemnizatia pentru insotitor, prevazuta de legislatia privind siste

pensii, in cazul pensionarilor de invaliditate gradul I. 

Scutirea de la plata a debitelor provenite din pensii

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 1.007/2010 privind 

aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei 

familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010—2014. 

: „Inchiderea institutiilor de tip vechi si infiintarea de centre de recuperare, de 

: cresterea numarului de case de tip familial si apartamente si reducerea 

 

cel putin 300 de copii beneficiaza de ingrijire de calitate in casele si 

Guvernul a adus modificari programelor de interes national 

copilului 

In Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 

Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

125/2014privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii, 

 

, inscrise in evidenta debitorilor la 

data de 1 octombrie 2014, din debitele constituite anterior acestei date. 

debitele constatate ulterior datei 

in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de 

pensii la aceasta data, corespunzatoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014. 

culpa debitorului, nu se 

pensii stabilite conform legislatiei sistemului public de pensii, pensii recalculate 

potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in 

O.U.G. nr. 6/2009 privind 

probata prin Legea nr. 196/2009; 

, prevazuta de legislatia privind sistemul public de 

Scutirea de la plata a debitelor provenite din pensii 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depunerea documentului de certificare

� Prezenta procedura se aplica pentru 

catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale

rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

� Documentul de certificare

catre consultantii fiscali

71/2001 privind organ

modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt 

inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultan

fiscala. 

� Nota de certificare se intocmeste potrivit dispozitiilor prevazute de normele de 

certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor

din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedura 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuareCodul de procedura 

fiscala. 

� Nota de certificare se depune de catre consultantul fiscal

contribuabilul titular al declaratiei certificate

� Nota de certificare se depune la organul fiscal competent

obligatiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se presteaza serviciul de 

certificare, impreuna cu declaratia certificata sau ul

Continutul notei de certificare

� Nota de certificare 

fiscal, precum si elemente cum ar fi:

• cuantumul si natura creantei fiscale declarate, in cazul declaratiilor

art. 81 alin. (11) lit. a) si b) din Codul de procedura fiscala;

• cuantumul bazei de impozitare si natura creantei fiscale la care se refera 

aceasta, in cazul declaratiilor prevazute la art. 81 alin. (11) lit. c) din Codul de 

procedura fiscala

• natura creantei fiscale la care se refera, precum si informatiile care se certifica, 

in cazul declaratiilor prevazute la art. 81 alin. (11) lit. d) din Codul de procedura 

fiscala. 

� In situatia in care 

mentioneaza natura creantei, precum si cauzele care au generat rectificarea.

� In situatia in care 

mentioneaza motivatia acesteia.

� In situatia in care 

considera ca certificarea vizeaza toate operatiunile/informatiile referitoare la respectivul 

tip de impozit/venit/taxa aferente declaratiei fiscale certificate.

Depunerea documentului de 

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. 881 din 4 decembrie 2014 a fost 

Ordinul nr. 1620/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de 

certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind 

schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscal

Camera Consultantilor Fiscali. 

entului de certificare 

Prezenta procedura se aplica pentru contribuabilii care opteaza pentru certificarea de 

catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale

rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal. 

Documentul de certificare, denumit in continuare nota de certificare, 

catre consultantii fiscali, definiti potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 

71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt 

inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultan

Nota de certificare se intocmeste potrivit dispozitiilor prevazute de normele de 

certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor, aprobate potrivit art. 831 alin. (2) 

din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuareCodul de procedura 

Nota de certificare se depune de catre consultantul fiscal, in baza acordului dat de catre 

contribuabilul titular al declaratiei certificate pentru depunerea la organul fiscal.

Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea 

obligatiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se presteaza serviciul de 

certificare, impreuna cu declaratia certificata sau ulterior depunerii acesteia.

Continutul notei de certificare 

Nota de certificare contine in mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului 

, precum si elemente cum ar fi: 

cuantumul si natura creantei fiscale declarate, in cazul declaratiilor

art. 81 alin. (11) lit. a) si b) din Codul de procedura fiscala; 

cuantumul bazei de impozitare si natura creantei fiscale la care se refera 

aceasta, in cazul declaratiilor prevazute la art. 81 alin. (11) lit. c) din Codul de 

procedura fiscala; 

natura creantei fiscale la care se refera, precum si informatiile care se certifica, 

in cazul declaratiilor prevazute la art. 81 alin. (11) lit. d) din Codul de procedura 

In situatia in care se certifica o declaratie rectificativa, in nota de ce

mentioneaza natura creantei, precum si cauzele care au generat rectificarea.

In situatia in care se certifica o declaratie cu rezerve, in nota de certificare se 

mentioneaza motivatia acesteia. 

In situatia in care se certifica un tip de impozit/venit/taxa declarat/declarata

considera ca certificarea vizeaza toate operatiunile/informatiile referitoare la respectivul 

tip de impozit/venit/taxa aferente declaratiei fiscale certificate. 

Depunerea documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 881 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de 

certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind 

schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si 

contribuabilii care opteaza pentru certificarea de 

, inclusiv a declaratiilor fiscale 

, denumit in continuare nota de certificare, se intocmeste de 

, definiti potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 

izarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt 

inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta 

Nota de certificare se intocmeste potrivit dispozitiilor prevazute de normele de 

, aprobate potrivit art. 831 alin. (2) 

fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuareCodul de procedura 

, in baza acordului dat de catre 

pentru depunerea la organul fiscal. 

pentru administrarea 

obligatiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se presteaza serviciul de 

terior depunerii acesteia. 

contine in mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului 

cuantumul si natura creantei fiscale declarate, in cazul declaratiilor prevazute la 

cuantumul bazei de impozitare si natura creantei fiscale la care se refera 

aceasta, in cazul declaratiilor prevazute la art. 81 alin. (11) lit. c) din Codul de 

natura creantei fiscale la care se refera, precum si informatiile care se certifica, 

in cazul declaratiilor prevazute la art. 81 alin. (11) lit. d) din Codul de procedura 

, in nota de certificare se 

mentioneaza natura creantei, precum si cauzele care au generat rectificarea. 

, in nota de certificare se 

/venit/taxa declarat/declarata, se 

considera ca certificarea vizeaza toate operatiunile/informatiile referitoare la respectivul 

certificare intocmit de consultantul fiscal 
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In Monitorul Oficial nr. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3633/2014

tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in 

Regulamentul (CEE) n

de instituire a Codului Vamal Comunitar si Instructiunilor de completare 

a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in situatii particulare ce 

decurg din tipul reprezentarii.

Principalele prevederi 

� Pe teritoriul vamal al Romaniei 

reprezentare directa sau prin reprezentare indirecta, in situatiile si in conditiile stabilite 

prin prezentele norme tehnice.

� Reprezentarea directa a unei persoane pe 

de catre orice persoana care este in masura sa prezinte marfurile care fac obiectul 

declaratiei vamale, impreuna cu toate documentele solicitate pentru aplicarea 

reglementarilor cu privire la regimul vamal pe

� Reprezentarea indirecta a unei persoane pe teritoriul vamal al Romaniei

realizata numai de catre persoanele juridice romane autorizate sa functioneze in calitate 

de comisionar in vama.

� Persoanele juridice romane

comisionar in vama, pot actiona ca reprezentant indirect

mandatate de catre o singura persoana.

� Persoanele stabilite in Uniunea Europeana

propriu, prin reprezentare directa sau prin reprezentare indirecta.

� Persoanele stabilite intr

nume propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru

• regimurile vamale de tranzit si admitere temporara;

• punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare 

sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu 

ocazional si cu conditia ca autoritatea vam

MFP a aprobat Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare 

prevazut de Codul Vamal Comunitar

In Monitorul Oficial nr. 883 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 73/2014

dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Legii 

responsabilitatii fiscal

Principalele prevederi 

� Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele 

publice, legile bugetare anuale se pot modifica

dupa data de 30 noiembrie

� Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (2

nr. 69/2010, in anul 2014 se pot aproba mai mult de doua rectificari bugetare

Guvernul a adus modificari Legii privind finantele publice

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

 

In Monitorul Oficial nr. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3633/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea Normelor 

tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in 

Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 

de instituire a Codului Vamal Comunitar si Instructiunilor de completare 

a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in situatii particulare ce 

decurg din tipul reprezentarii. 

Pe teritoriul vamal al Romaniei declaratiile vamale se pot intocmi in nume propriu

reprezentare directa sau prin reprezentare indirecta, in situatiile si in conditiile stabilite 

prin prezentele norme tehnice. 

Reprezentarea directa a unei persoane pe teritoriul vamal al Romaniei

de catre orice persoana care este in masura sa prezinte marfurile care fac obiectul 

declaratiei vamale, impreuna cu toate documentele solicitate pentru aplicarea 

reglementarilor cu privire la regimul vamal pentru care se declara marfurile respective.

Reprezentarea indirecta a unei persoane pe teritoriul vamal al Romaniei

realizata numai de catre persoanele juridice romane autorizate sa functioneze in calitate 

de comisionar in vama. 

romane, altele decat cele autorizate sa functioneze in calitate de 

pot actiona ca reprezentant indirect numai in cazul in care sunt 

mandatate de catre o singura persoana. 

Persoanele stabilite in Uniunea Europeana pot intocmi declaratii vamale in nume 

propriu, prin reprezentare directa sau prin reprezentare indirecta. 

Persoanele stabilite intr-un stat tert Uniunii Europene pot intocmi declaratii vamale in 

nume propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru: 

regimurile vamale de tranzit si admitere temporara; 

punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare 

sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu 

ocazional si cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

MFP a aprobat Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare 

prevazut de Codul Vamal Comunitar 

In Monitorul Oficial nr. 883 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 73/2014 pentru aprobarea unor masuri derogatorii d

dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Legii 

responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. 

Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele 

legile bugetare anuale se pot modifica, in anul 2014, prin legi de rectificare si 

dupa data de 30 noiembrie. 

Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (2) din Legea responsabilitat

in anul 2014 se pot aproba mai mult de doua rectificari bugetare

Guvernul a adus modificari Legii privind finantele publice

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

8 

In Monitorul Oficial nr. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

pentru aprobarea Normelor 

tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in 

r. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 

de instituire a Codului Vamal Comunitar si Instructiunilor de completare 

a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale in situatii particulare ce 

declaratiile vamale se pot intocmi in nume propriu, prin 

reprezentare directa sau prin reprezentare indirecta, in situatiile si in conditiile stabilite 

teritoriul vamal al Romaniei poate fi realizata 

de catre orice persoana care este in masura sa prezinte marfurile care fac obiectul 

declaratiei vamale, impreuna cu toate documentele solicitate pentru aplicarea 

ntru care se declara marfurile respective. 

Reprezentarea indirecta a unei persoane pe teritoriul vamal al Romaniei poate fi 

realizata numai de catre persoanele juridice romane autorizate sa functioneze in calitate 

altele decat cele autorizate sa functioneze in calitate de 

numai in cazul in care sunt 

pot intocmi declaratii vamale in nume 

pot intocmi declaratii vamale in 

punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare 

sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu 

ala sa considere acest lucru justificat. 

MFP a aprobat Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare 

In Monitorul Oficial nr. 883 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la 

dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Legii 

Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele 

prin legi de rectificare si 

) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare 

in anul 2014 se pot aproba mai mult de doua rectificari bugetare. 

Guvernul a adus modificari Legii privind finantele publice 
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Principalele prevederi

� Prezentele norme se aplica pentru 

contribuabililor, persoane fizice sau juridice, 

consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior 

depunerii acestora la organul fiscal.

� Pot certifica declaratii fiscale numai consultantii fiscali

potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea si exercitarea activitatii de 

consultanta fiscala, care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si 

al societatilor de consultanta fiscala si au dreptu

� Contribuabilii pot incheia contracte pentru certificarea declaratiilor fiscale

consultantii fiscali persoane fizice sau societati de consultanta fiscala, indiferent de 

localitatea de domiciliu/sediul social al acestora.

Obligatiile consultantului fiscal

� Consultantul fiscal este obligat sa presteze serviciul de certificare a declaratiilor fiscale

ale contribuabililor cu atentia cuvenita, conform cerintelor cuprinse in prezentele norme 

si in Codul etic al consultantului fis

informatiilor fiscale la care are acces.

� La solicitarea organelor fiscale sau judiciare, 

dosarul contribuabilului

vederea clarificarii si/sau stabilirii situatiei fiscale a contribuabilului, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare.

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat Normele de certificare

a declaratiilor fiscale ale contribuabililor

In Monitorul Ofici

nr. 1075/2014

metodologice de aplicare a 

aprobate prin 

Principalele prevederi

� Ministerul Finantelor Publice 

supravegheata de Banca Nationala a Romaniei si/sau pe piata reglementata administrata 

de Bursa de Valori Bucuresti 

Financiara. 

� In cazul titlurilor de s

Bucuresti — S.A. si supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

modalitatile de plasare, rambursare si decontare a titlurilor de stat, precum si alte 

activitati legate de or

titlurilor de stat se stabilesc prin conventie incheiata cu Bursa de Valori Bucuresti 

Depozitarul Central —

Normele metodologice de aplicare a OUG

privind datoria publica

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. 883 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 6/2014 a Camerei Consultantilor Fiscali pentru aprobarea 

Normelor de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor.

Principalele prevederi 

Prezentele norme se aplica pentru certificarea tuturor declaratiilor fiscale ale 

, persoane fizice sau juridice, care opteaza pentru certificarea de catre un 

consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior 

depunerii acestora la organul fiscal. 

Pot certifica declaratii fiscale numai consultantii fiscali care au doban

potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea si exercitarea activitatii de 

consultanta fiscala, care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si 

al societatilor de consultanta fiscala si au dreptul de exercitare a profesiei.

Contribuabilii pot incheia contracte pentru certificarea declaratiilor fiscale

consultantii fiscali persoane fizice sau societati de consultanta fiscala, indiferent de 

localitatea de domiciliu/sediul social al acestora. 

Obligatiile consultantului fiscal 

Consultantul fiscal este obligat sa presteze serviciul de certificare a declaratiilor fiscale

ale contribuabililor cu atentia cuvenita, conform cerintelor cuprinse in prezentele norme 

si in Codul etic al consultantului fiscal, si sa asigure pastrarea confidentialitatii asupra 

informatiilor fiscale la care are acces. 

La solicitarea organelor fiscale sau judiciare, consultantul fiscal prezinta date din 

dosarul contribuabilului, dosarul de lucru, precum si din raportul de cert

vederea clarificarii si/sau stabilirii situatiei fiscale a contribuabilului, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. 

Consultantilor Fiscali a aprobat Normele de certificare

a declaratiilor fiscale ale contribuabililor

In Monitorul Oficial nr. 885 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1075/2014 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, 

aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007. 

Principalele prevederi 

Ministerul Finantelor Publice poate emite titluri de stat pe piata interbancara 

supravegheata de Banca Nationala a Romaniei si/sau pe piata reglementata administrata 

de Bursa de Valori Bucuresti — S.A. si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere 

titlurilor de stat emise pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori 

S.A. si supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

modalitatile de plasare, rambursare si decontare a titlurilor de stat, precum si alte 

activitati legate de organizarea si reglementarea pietei primare si/sau secundare a 

titlurilor de stat se stabilesc prin conventie incheiata cu Bursa de Valori Bucuresti 

— S.A. si Autoritatea de Supraveghere Financiara, dupa caz.

Normele metodologice de aplicare a OUG

privind datoria publica au suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

ial nr. 883 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

iscali pentru aprobarea 

Normelor de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor. 

certificarea tuturor declaratiilor fiscale ale 

care opteaza pentru certificarea de catre un 

consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior 

care au dobandit aceasta calitate 

potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea si exercitarea activitatii de 

consultanta fiscala, care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si 

l de exercitare a profesiei. 

Contribuabilii pot incheia contracte pentru certificarea declaratiilor fiscale cu 

consultantii fiscali persoane fizice sau societati de consultanta fiscala, indiferent de 

Consultantul fiscal este obligat sa presteze serviciul de certificare a declaratiilor fiscale 

ale contribuabililor cu atentia cuvenita, conform cerintelor cuprinse in prezentele norme 

cal, si sa asigure pastrarea confidentialitatii asupra 

consultantul fiscal prezinta date din 

, dosarul de lucru, precum si din raportul de certificare, in 

vederea clarificarii si/sau stabilirii situatiei fiscale a contribuabilului, in conformitate cu 

Consultantilor Fiscali a aprobat Normele de certificare 

 

al nr. 885 din 5 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru modificarea si completarea Normelor 

nr. 64/2007 privind datoria publica, 

pe piata interbancara 

supravegheata de Banca Nationala a Romaniei si/sau pe piata reglementata administrata 

S.A. si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere 

tat emise pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori 

S.A. si supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

modalitatile de plasare, rambursare si decontare a titlurilor de stat, precum si alte 

ganizarea si reglementarea pietei primare si/sau secundare a 

titlurilor de stat se stabilesc prin conventie incheiata cu Bursa de Valori Bucuresti — S.A., 

raveghere Financiara, dupa caz. 

Normele metodologice de aplicare a OUG 

au suferit modificari 
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Principalele prevederi

� Articolul 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificar

se abroga. 

Art. 276 NCP privind infractiunea de presiuni 

In Monitorul Oficial nr. 875 din 2 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1063/2014

pentru instantele judecatoresti.

Principalele prevederi

� Numarul maxim de posturi pentru instantele judecatoresti

2 la H.G. nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

specialitate. 

Numarul maxim de posturi pentru instantele judecatoresti 

In Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. M124/2014

echiparea grefierilor civili de la instantele militare.

Principalele prevederi

� Tinuta vestimentara a grefierilor civili de la instantele militare

(8) din Regulamentul privind descrierea, compunerea si portul pe timp de pace al 

uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apa

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.72/2012, 

judecata. 

Echiparea grefierilor civili de la instantele militare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 887 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal. 

Principalele prevederi 

Articolul 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Art. 276 NCP privind infractiunea de presiuni 

asupra justitiei a fost abrogat 

In Monitorul Oficial nr. 875 din 2 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1063/2014 privind suplimentarea numarului maxim de posturi 

pentru instantele judecatoresti. 

Principalele prevederi 

Numarul maxim de posturi pentru instantele judecatoresti prevazut in nota la anexa nr. 

nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se suplimenteaza cu 92 de posturi de personal auxiliar de 

Numarul maxim de posturi pentru instantele judecatoresti 

a fost suplimentat 

In Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. M124/2014 al ministrului Apararii Nationale privind 

echiparea grefierilor civili de la instantele militare. 

Principalele prevederi 

Tinuta vestimentara a grefierilor civili de la instantele militare, stabilita prin art. 6 alin. 

(8) din Regulamentul privind descrierea, compunerea si portul pe timp de pace al 

uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apararii Nationale, aprobat prin 

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.72/2012, se poarta numai in sedintele de 

Echiparea grefierilor civili de la instantele militare

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

10 

In Monitorul Oficial nr. 887 din 5 decembrie 2014 a fost publicata Legea 

pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 

, publicata in Monitorul Oficial 

ile si completarile ulterioare, 

Art. 276 NCP privind infractiunea de presiuni  

In Monitorul Oficial nr. 875 din 2 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind suplimentarea numarului maxim de posturi 

prevazut in nota la anexa nr. 

nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si 

se suplimenteaza cu 92 de posturi de personal auxiliar de 

Numarul maxim de posturi pentru instantele judecatoresti  

In Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Apararii Nationale privind 

, stabilita prin art. 6 alin. 

(8) din Regulamentul privind descrierea, compunerea si portul pe timp de pace al 

rarii Nationale, aprobat prin 

se poarta numai in sedintele de 

Echiparea grefierilor civili de la instantele militare 
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In Monitorul Oficial nr. 875 din 2 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1055/2014

anului 2014, a unor sume din veni

principali de credite cu r

Principalele prevederi 

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

programele operationale finantate din instrumente structurale

convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice 

(POS CCE), Programul oper

Programul operational regional (POR), denumite in continuare programe operationale, 

aferent lunii decembrie a anului 2014, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea 

cheltuielilor eligibile 

din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, 

din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 

755.000.00 mii lei, in echivalent euro, potrivit anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

� Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare 

fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite c

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 30 aprilie 2015.

Alocarea pentru luna decembrie a anului 2014

a unor sume din venituri din privatizare

In Monitorul Oficial nr. 880 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

Hotararaea nr. 89/2014

pentru prorogarea unor termene.

Principalele prevederi 

� Termenul prevazut la art. 1 din Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere 

Financiara nr. 27/2014 pentru 

2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, 

reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 20 martie 2014, cu modificarile 

ulterioare, se proroga pana la data de 30 iunie 2015

� Termenul prevazut la art. 2 din Hotararea Con

Financiara nr. 50/2014 privind prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Hotararea 

Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2014 

prevederilor Instructiunii nr. 2/2011

de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare si suspendarea Dispunerii de masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 

nr. 19/2010, publicata in Monitorul Oficia

2014, se proroga pana la data de 30 iunie 2015

ASF a aprobat prorogarea unor termene

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. 875 din 2 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1055/2014 privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a 

anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor 

principali de credite cu rol de Autoritate de management.

 

necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice 

(POS CCE), Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) si 

Programul operational regional (POR), denumite in continuare programe operationale, 

aferent lunii decembrie a anului 2014, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea 

 catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile 

din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, se aproba alocarea temporara 

din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 

, in echivalent euro, potrivit anexei care face parte integranta din 

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare 

fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite c

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 30 aprilie 2015.

Alocarea pentru luna decembrie a anului 2014

a unor sume din venituri din privatizare 

In Monitorul Oficial nr. 880 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

Hotararaea nr. 89/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru prorogarea unor termene. 

 

prevazut la art. 1 din Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere 

Financiara nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicarii prevederilor Instructiunii nr. 

privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, 

supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 20 martie 2014, cu modificarile 

se proroga pana la data de 30 iunie 2015. 

prevazut la art. 2 din Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere 

Financiara nr. 50/2014 privind prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Hotararea 

Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicarii 

prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate 

de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare si suspendarea Dispunerii de masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 

nr. 19/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 23 iunie 

se proroga pana la data de 30 iunie 2015. 

ASF a aprobat prorogarea unor termene 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 875 din 2 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a 

turi din privatizare ordonatorilor 

ol de Autoritate de management. 

necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru 

in cadrul obiectivului 

Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice 

ational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) si 

Programul operational regional (POR), denumite in continuare programe operationale, 

aferent lunii decembrie a anului 2014, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea 

catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile 

se aproba alocarea temporara 

din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 

, in echivalent euro, potrivit anexei care face parte integranta din 

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare si utilizate vor 

fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 30 aprilie 2015. 

Alocarea pentru luna decembrie a anului 2014 

 

In Monitorul Oficial nr. 880 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

prevazut la art. 1 din Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere 

suspendarea aplicarii prevederilor Instructiunii nr. 

privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, 

supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 20 martie 2014, cu modificarile 

siliului Autoritatii de Supraveghere 

Financiara nr. 50/2014 privind prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Hotararea 

pentru suspendarea aplicarii 

ea sistemelor informatice utilizate 

de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare si suspendarea Dispunerii de masuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 

l al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 23 iunie 
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In Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 956/2014

Piscicultura din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functio

Registrului national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de 

marcat 

Principalele prevederi 

� Registrul national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de

RNEADSM, denumit in continuare registru, este gestionat de Uniunea Nationala a 

Notarilor Publici din Romania prin Centrul National de Administrare a Registrelor 

Nationale Notariale, denumit in continuare CNARNN 

� Registrul se tine in format electronic si cuprinde

• date despre detinatorul dispozitivului special de marcat

dispozitiv special: denumire, sediu, CIF/CUI sau numarul autorizatiei de 

functionare, dupa caz;

• date despre amprenta dispozitivului

rotunda, patrata, pentagonala, triunghiulara, dreptunghiulara, numarul si data 

autorizatiei de confectionare, unitatea specializata abilitata care a confectionat 

amprenta; 

• date privind biroul notarial in depozitul carui

spre pastrare: denumire birou, sediu, numarul si data inregistrarii depozitului 

notarial; 

• date referitoare la casarea/radierea dispozitivului

verbal de casare.

Ministerul Mediului a aprobat functionarea Registrului national 

electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat

In Monitorul Oficial nr. 881 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1846/2408/2014

Rurale si al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 

produselor din sectorul agricol.

Principalele prevederi 

� La nivelul fiecarei primarii se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza 

pentru evidenta atestatelor de producator

cuprinde cel putin informatii privind datele de identificare ale titularului a

producator, suprafata de teren agricol utilizata si/sau efectivele de animale detinute.

� Eliberarea atestatului de producator

stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din 

dupa sine nulitatea acestuia.

Stabilirea unor masuri de reglementare

a pietei produselor din sectorul agricol

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

 

In Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 956/2014 al Departamentului pentru Ape, Paduri si 

Piscicultura din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functio

Registrului national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de 

marcat — RNEADSM. 

Registrul national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de

RNEADSM, denumit in continuare registru, este gestionat de Uniunea Nationala a 

Notarilor Publici din Romania prin Centrul National de Administrare a Registrelor 

Nationale Notariale, denumit in continuare CNARNN — INFONOT. 

mat electronic si cuprinde urmatoarele date: 

date despre detinatorul dispozitivului special de marcat, denumit in continuare 

dispozitiv special: denumire, sediu, CIF/CUI sau numarul autorizatiei de 

functionare, dupa caz; 

date despre amprenta dispozitivului special de marcat: forma acesteia 

rotunda, patrata, pentagonala, triunghiulara, dreptunghiulara, numarul si data 

autorizatiei de confectionare, unitatea specializata abilitata care a confectionat 

date privind biroul notarial in depozitul caruia se depune insemnul amprentei 

: denumire birou, sediu, numarul si data inregistrarii depozitului 

date referitoare la casarea/radierea dispozitivului: numarul si data procesului

verbal de casare. 

Ministerul Mediului a aprobat functionarea Registrului national 

electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat

In Monitorul Oficial nr. 881 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1846/2408/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale si al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 

roduselor din sectorul agricol. 

La nivelul fiecarei primarii se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza 

pentru evidenta atestatelor de producator, pe suport hartie si in format electronic, care 

cuprinde cel putin informatii privind datele de identificare ale titularului a

producator, suprafata de teren agricol utilizata si/sau efectivele de animale detinute.

Eliberarea atestatului de producator cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 145/2014 pentru 

stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol atrage 

dupa sine nulitatea acestuia. 

rea unor masuri de reglementare 

a pietei produselor din sectorul agricol 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

al Departamentului pentru Ape, Paduri si 

Piscicultura din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea 

Registrului national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de 

Registrul national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat — 

RNEADSM, denumit in continuare registru, este gestionat de Uniunea Nationala a 

Notarilor Publici din Romania prin Centrul National de Administrare a Registrelor 

, denumit in continuare 

dispozitiv special: denumire, sediu, CIF/CUI sau numarul autorizatiei de 

: forma acesteia — 

rotunda, patrata, pentagonala, triunghiulara, dreptunghiulara, numarul si data 

autorizatiei de confectionare, unitatea specializata abilitata care a confectionat 

a se depune insemnul amprentei 

: denumire birou, sediu, numarul si data inregistrarii depozitului 

: numarul si data procesului-

Ministerul Mediului a aprobat functionarea Registrului national 

electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat 

In Monitorul Oficial nr. 881 din 4 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale si al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 

La nivelul fiecarei primarii se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza Registrul 

, pe suport hartie si in format electronic, care 

cuprinde cel putin informatii privind datele de identificare ale titularului atestatului de 

producator, suprafata de teren agricol utilizata si/sau efectivele de animale detinute. 

cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 145/2014 pentru 

sectorul agricol atrage 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Of

nr. 154/2014

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Principalele prevederi 

� In spitalele clinice, sectiile, laboratoarele si serviciile medicale clinice 

sectie, sef de laborator, sef de serviciu medical si director medical se ocupa de cadrul 

didactic recomandat de 

aprobarea managerului si cu avizul consiliului de administratie al spitalului.

� In unitatile sanitare publice, 

corespondenti ai Academ

primari doctori in stiinte medicale 

de ani, cu aprobarea managerului si cu avizul consiliului 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a s

In Monitorul Oficial nr. 879 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 173/2014

modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si 

internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru 

obtinerea permisului de conducere.

Principalele prevederi 

� Candidatul trebuie sa declare pe 

• locuieste in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr

adresa sau la adrese din Romania

profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu 

adresa sau adresele respective, daca persoana nu are legaturi profesionale; sau

• revine periodic la o adresa din Romania

adresa respectiva, desi locuieste alternativ in locuri diferite, situate in doua sau 

mai multe state mem

European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile sale profesionale 

sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale; sau

• locuieste in mod obisnuit la o adresa din Romania

cu adresa respectiva, desi locuieste temporar si in alt stat membru al Uniunii 

Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana 

pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata; sau

• se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni

invatamant si adresa unde locuieste, in cazul candidatilor aflati la studii in 

Romania. 

� Dovada domiciliului sau a resedintei in Romania

de valabilitate, care atesta ca adresa curenta a candidatului se afla pe raza de 

competenta a serviciului public comunitar

Procedura de examinare pentru obtinerea permisului 

de conducere a suferit modificari

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. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 

In spitalele clinice, sectiile, laboratoarele si serviciile medicale clinice 

sectie, sef de laborator, sef de serviciu medical si director medical se ocupa de cadrul 

didactic recomandat de senatul institutiei de invatamant medical superior in cauza, cu 

aprobarea managerului si cu avizul consiliului de administratie al spitalului.

In unitatile sanitare publice, profesorii universitari, medicii membri titulari si membri 

corespondenti ai Academiei de Stiinte Medicale si ai Academiei Romane

primari doctori in stiinte medicale pot ocupa functii de sef de sectie pana la varsta de 70 

, cu aprobarea managerului si cu avizul consiliului de administratie al spitalului.

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 879 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 173/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si 

internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru 

obtinerea permisului de conducere. 

 

Candidatul trebuie sa declare pe propria raspundere ca: 

locuieste in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o 

adresa sau la adrese din Romania datorita unor legaturi personale si 

profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu 

sa sau adresele respective, daca persoana nu are legaturi profesionale; sau

revine periodic la o adresa din Romania datorita unor legaturi personale cu 

adresa respectiva, desi locuieste alternativ in locuri diferite, situate in doua sau 

mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic 

European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile sale profesionale 

un loc diferit de cel al legaturilor personale; sau 

locuieste in mod obisnuit la o adresa din Romania datorita legat

cu adresa respectiva, desi locuieste temporar si in alt stat membru al Uniunii 

Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana 

pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata; sau

studii in Romania de cel putin 6 luni, precizand institutia/institutiile de 

invatamant si adresa unde locuieste, in cazul candidatilor aflati la studii in 

Dovada domiciliului sau a resedintei in Romania se face cu documente aflate in termen 

abilitate, care atesta ca adresa curenta a candidatului se afla pe raza de 

competenta a serviciului public comunitar. 

Procedura de examinare pentru obtinerea permisului 

de conducere a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

icial nr. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicata Legea 

pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 

In spitalele clinice, sectiile, laboratoarele si serviciile medicale clinice functia de sef de 

sectie, sef de laborator, sef de serviciu medical si director medical se ocupa de cadrul 

medical superior in cauza, cu 

aprobarea managerului si cu avizul consiliului de administratie al spitalului. 

profesorii universitari, medicii membri titulari si membri 

iei de Stiinte Medicale si ai Academiei Romane, medicii 

pot ocupa functii de sef de sectie pana la varsta de 70 

de administratie al spitalului. 

uferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 879 din 3 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si 

internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru 

un an calendaristic la o 

datorita unor legaturi personale si 

profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu 

sa sau adresele respective, daca persoana nu are legaturi profesionale; sau 

datorita unor legaturi personale cu 

adresa respectiva, desi locuieste alternativ in locuri diferite, situate in doua sau 

bre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic 

European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile sale profesionale 

datorita legaturilor personale 

cu adresa respectiva, desi locuieste temporar si in alt stat membru al Uniunii 

Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana 

pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata; sau 

, precizand institutia/institutiile de 

invatamant si adresa unde locuieste, in cazul candidatilor aflati la studii in 

se face cu documente aflate in termen 

abilitate, care atesta ca adresa curenta a candidatului se afla pe raza de 

Procedura de examinare pentru obtinerea permisului  
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In Monitorul Oficial nr. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 63/2014

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si 

Consiliu: Eficienta energetica si contributia sa la s

si cadrul pentru politica privind schimbarile climatice si energia pentru 

2030 COM(2014) 520 final.

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor constata ca 

Uniunii Europene pentru decuplarea cresterii economice de consumul de energie

cresterea eficientei energetice, fapt favorabil pentru Uniunea Europeana si pentru 

Romania. 

� In ceea ce priveste stabilirea scenariilor de crestere a eficientei energetice

in considerare, intre altele, tendintele manifestate de consumul populatiei, d

si de sistemele de incalzire.

� O parte din progrese se datoreaza direct 

fi putut avea loc si independent de stimularea planificata, dar comunicarea nu distinge 

explicit acest lucru. 

Contributia la securitatea energetica si cadrul pentru politica

privind schimbarile climatice si energia pentru 2030

In Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 76/2014

aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru in 

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa (Open Government 

Partnership).

Principalele prevederi 

� Cheltuielile determinate de 

suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la 

propunerea Secretariatului General 

� Pentru actele Guvernului si deciziile prim

din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

� Pentru actele Parlamentului, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Camerei 

Deputatilor, cu exceptia rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale 

caror cheltuieli de publicare se suporta din bugetul autoritatilor publice respective.

� Incepand cu anul 2015 se aproba plata cotizatiei anuale ce decurge din calitate

Romaniei de membru in Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa 

Partnership), conform notificarilor structurii de cooperare internationala respective.

� Contributia anuala se suporta de la bugetul de stat

al Guvernului. 

� Echivalentul in lei al sumei aferente cotizatiei se calculeaza pe baza raportului de schimb 

leu/dolar in vigoare la data efectuarii platii.

Romania va plati din 2015 cotizatia de membru

in Parteneriatul pentru 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 63/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si 

Consiliu: Eficienta energetica si contributia sa la securitatea energetica 

si cadrul pentru politica privind schimbarile climatice si energia pentru 

2030 COM(2014) 520 final. 

Camera Deputatilor constata ca exista in continuare o preocupare concreta la nivelul 

Uniunii Europene pentru decuplarea cresterii economice de consumul de energie

a eficientei energetice, fapt favorabil pentru Uniunea Europeana si pentru 

stabilirea scenariilor de crestere a eficientei energetice

in considerare, intre altele, tendintele manifestate de consumul populatiei, d

si de sistemele de incalzire. 

O parte din progrese se datoreaza direct avansului tehnic si progresului stiintific

fi putut avea loc si independent de stimularea planificata, dar comunicarea nu distinge 

Contributia la securitatea energetica si cadrul pentru politica

privind schimbarile climatice si energia pentru 2030

In Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative si pentru 

aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru in 

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa (Open Government 

Partnership). 

Cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei

suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la 

propunerea Secretariatului General al Guvernului. 

Pentru actele Guvernului si deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suporta 

din bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

Pentru actele Parlamentului, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Camerei 

Deputatilor, cu exceptia rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale 

caror cheltuieli de publicare se suporta din bugetul autoritatilor publice respective.

Incepand cu anul 2015 se aproba plata cotizatiei anuale ce decurge din calitate

Romaniei de membru in Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa (Open Government 

Partnership), conform notificarilor structurii de cooperare internationala respective.

Contributia anuala se suporta de la bugetul de stat, din bugetul Secretariatului Gener

Echivalentul in lei al sumei aferente cotizatiei se calculeaza pe baza raportului de schimb 

leu/dolar in vigoare la data efectuarii platii. 

Romania va plati din 2015 cotizatia de membru

in Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 882 din 4 decembrie 2014 a fost publicata 

a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si 

ecuritatea energetica 

si cadrul pentru politica privind schimbarile climatice si energia pentru 

exista in continuare o preocupare concreta la nivelul 

Uniunii Europene pentru decuplarea cresterii economice de consumul de energie, prin 

a eficientei energetice, fapt favorabil pentru Uniunea Europeana si pentru 

stabilirea scenariilor de crestere a eficientei energetice, au fost luate 

in considerare, intre altele, tendintele manifestate de consumul populatiei, de transport 

avansului tehnic si progresului stiintific, care ar 

fi putut avea loc si independent de stimularea planificata, dar comunicarea nu distinge 

Contributia la securitatea energetica si cadrul pentru politica 

privind schimbarile climatice si energia pentru 2030 

In Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

privind modificarea unor acte normative si pentru 

aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru in 

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa (Open Government 

publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei se 

suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la 

ministrului, cheltuielile de publicare se suporta 

Pentru actele Parlamentului, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Camerei 

Deputatilor, cu exceptia rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale 

caror cheltuieli de publicare se suporta din bugetul autoritatilor publice respective. 

Incepand cu anul 2015 se aproba plata cotizatiei anuale ce decurge din calitatea 

(Open Government 

Partnership), conform notificarilor structurii de cooperare internationala respective. 

, din bugetul Secretariatului General 

Echivalentul in lei al sumei aferente cotizatiei se calculeaza pe baza raportului de schimb 

Romania va plati din 2015 cotizatia de membru 

o Guvernare Deschisa 
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In Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 157/2014

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la 

Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si 

semnat de Romania la 24 iunie 2013.

Principalele prevederi 

� Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte inalte parti contractante la 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare Conventia), sem

prezentului protocol, 

� luand in considerare Declaratia adoptata in cadrul conferintei la nivel inalt privind 

viitorul Curtii Europene a Drepturilor Omului

aprilie 2012, precum si declaratiile adoptate in

perioada 18–19 februarie 2010 si Izmir din perioada 26

considerare Avizul nr. 283 (2013) adoptat de Adunarea Parlamentara a Consiliului 

Europei la 26 aprilie 2013,

continuare Curtea Europeana a Drepturilor Omului (denumita in continuare Curtea) isi va 

juca rolul preeminent in apararea drepturilor omului in Europa,

� au convenit asupra celor ce urmeaza:

� La finalul preambulului Conventiei 

� „Afirmand ca inaltelor parti contractante le revine responsabilitatea primara, conform 

principiului subsidiaritatii, de a garanta respectarea drepturilor si libertatilor definite in 

prezenta Conventie si 

o marja de apreciere, sub controlul Curtii Europene a Drepturilor Omului instituite prin 

prezenta Conventie“ 

�  La art. 21 din Conventie se introduce paragraful 2

� „Candidatii trebuie sa aiba mai putin de 65 de ani la data pana la care lista de trei 

candidati este asteptata de Adunarea Parlamentara, in temeiul art. 22.“

� La art. 21 din Conventie, paragrafele 2 si 3 devin paragrafele 3 si, respectiv, 4.

� La art. 23 din Conventie, paragraful 2 se abroga

� La art. 30 din Conventie se elimina cuvintele „in afara cazului in care una dintre parti se 

opune la aceasta“. 

� La art. 35 paragraful 1 din Conventie, sintagma „intr

cu sintagma „intr-un termen de 4 luni“.

� La litera b a alineatului 3 al art. 35 din Conventie se elimina cuvintele „si cu conditia de a 

nu respinge pentru acest motiv nicio cauza care nu a fost examinata corespunzator de o 

instanta nationala“. 

� Prezentul protocol este 

Conventie, care isi pot exprima consimtamantul de a fi parte la acesta prin:

• semnarea fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii; ori

• semnare sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprob

acceptare sau aprobare.

� Prezentul protocol va 

perioade de 3 luni de la data la care toate inaltele parti contractante la Conventie isi 

vor fi exprimat consimtamant

art. 6. 

Romania a ratificat Protocolul nr. 15 la Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

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. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru 

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la 

Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si 

semnat de Romania la 24 iunie 2013. 

 

Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte inalte parti contractante la 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare Conventia), sem

 

luand in considerare Declaratia adoptata in cadrul conferintei la nivel inalt privind 

viitorul Curtii Europene a Drepturilor Omului, desfasurata la Brighton in perioada 19

aprilie 2012, precum si declaratiile adoptate in cadrul conferintelor de la Interlaken din 

19 februarie 2010 si Izmir din perioada 26–27 aprilie 2011,

considerare Avizul nr. 283 (2013) adoptat de Adunarea Parlamentara a Consiliului 

Europei la 26 aprilie 2013, considerand ca este necesar sa se asigure faptul ca in 

continuare Curtea Europeana a Drepturilor Omului (denumita in continuare Curtea) isi va 

juca rolul preeminent in apararea drepturilor omului in Europa, 

asupra celor ce urmeaza: 

La finalul preambulului Conventiei se adauga un considerent nou, cu urmatorul cuprins:

„Afirmand ca inaltelor parti contractante le revine responsabilitatea primara, conform 

principiului subsidiaritatii, de a garanta respectarea drepturilor si libertatilor definite in 

prezenta Conventie si protocoalele la aceasta si ca, in acest sens, acestea beneficiaza de 

o marja de apreciere, sub controlul Curtii Europene a Drepturilor Omului instituite prin 

 

La art. 21 din Conventie se introduce paragraful 2, care va avea urmatorul cu

„Candidatii trebuie sa aiba mai putin de 65 de ani la data pana la care lista de trei 

candidati este asteptata de Adunarea Parlamentara, in temeiul art. 22.“

La art. 21 din Conventie, paragrafele 2 si 3 devin paragrafele 3 si, respectiv, 4.

23 din Conventie, paragraful 2 se abroga.  

La art. 30 din Conventie se elimina cuvintele „in afara cazului in care una dintre parti se 

La art. 35 paragraful 1 din Conventie, sintagma „intr-un termen de 6 luni“ se inlocuieste 

un termen de 4 luni“. 

La litera b a alineatului 3 al art. 35 din Conventie se elimina cuvintele „si cu conditia de a 

nu respinge pentru acest motiv nicio cauza care nu a fost examinata corespunzator de o 

Prezentul protocol este deschis spre semnare de catre inaltele parti contractante

Conventie, care isi pot exprima consimtamantul de a fi parte la acesta prin:

semnarea fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii; ori 

semnare sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, 

acceptare sau aprobare. 

Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei 

perioade de 3 luni de la data la care toate inaltele parti contractante la Conventie isi 

vor fi exprimat consimtamantul de a fi parte la Protocol, in conformitate cu dispozitiile 

Romania a ratificat Protocolul nr. 15 la Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata Legea 

privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru 

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la 

Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si 

Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte inalte parti contractante la 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, semnata 

la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare Conventia), semnatare ale 

luand in considerare Declaratia adoptata in cadrul conferintei la nivel inalt privind 

, desfasurata la Brighton in perioada 19–20 

cadrul conferintelor de la Interlaken din 

27 aprilie 2011, luand in 

considerare Avizul nr. 283 (2013) adoptat de Adunarea Parlamentara a Consiliului 

esar sa se asigure faptul ca in 

continuare Curtea Europeana a Drepturilor Omului (denumita in continuare Curtea) isi va 

, cu urmatorul cuprins: 

„Afirmand ca inaltelor parti contractante le revine responsabilitatea primara, conform 

principiului subsidiaritatii, de a garanta respectarea drepturilor si libertatilor definite in 

protocoalele la aceasta si ca, in acest sens, acestea beneficiaza de 

o marja de apreciere, sub controlul Curtii Europene a Drepturilor Omului instituite prin 

, care va avea urmatorul cuprins: 

„Candidatii trebuie sa aiba mai putin de 65 de ani la data pana la care lista de trei 

candidati este asteptata de Adunarea Parlamentara, in temeiul art. 22.“ 

La art. 21 din Conventie, paragrafele 2 si 3 devin paragrafele 3 si, respectiv, 4. 

La art. 30 din Conventie se elimina cuvintele „in afara cazului in care una dintre parti se 

un termen de 6 luni“ se inlocuieste 

La litera b a alineatului 3 al art. 35 din Conventie se elimina cuvintele „si cu conditia de a 

nu respinge pentru acest motiv nicio cauza care nu a fost examinata corespunzator de o 

deschis spre semnare de catre inaltele parti contractante la 

Conventie, care isi pot exprima consimtamantul de a fi parte la acesta prin: 

 

arii, urmata de ratificare, 

intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei 

perioade de 3 luni de la data la care toate inaltele parti contractante la Conventie isi 

, in conformitate cu dispozitiile 

Romania a ratificat Protocolul nr. 15 la Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 
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In Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 

alin. (1) lit. f) si art. 341 alin. (5)

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea nr. 2 din 18 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 74/32/2

Curtea de Apel Bacau 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) lit. f) 

si art. 341 alin. (5)–(8) din Codul de procedura penala

2014, pronuntata in Dosarul nr. 266/787/2014,Judecatoria Avrig a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) din 

Codul de procedura penala, exceptii ridicate de Marcel Savin si Mihai L

ca obiect solutionarea unor plangeri formulate impotriva solutiilor de neurmarire sau 

netrimitere in judecata.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

lit. f) dinCodul de procedura penala sunt neconstitutionale, intrucat posibilitatea ca 

magistratii din cadrul unei curti de apel sa fie judecati la aceeasi instanta afecteaza 

dreptul la un proces echitabil si ad

nediscriminare, egalitatea in fata legii, dreptul la aparare, considerand ca „nu se poate 

vorbi de o cercetare obiectiva, impartiala in scopul aflarii adevarului si justei solutionari a 

cauzei“. 

� Totodata, art. 341 alin. (5)

de camera preliminara se pronunta asupra plangerii fara participarea petentului, a 

procurorului si a intimatilor, afecteaza publicitatea si contradictorialitatea ca atr

esentiale ale dreptului la un proces echitabil, justitia infaptuindu

netransparent. 

� De asemenea, imprejurarea ca incheierea astfel pronuntata este definitiva incalca 

dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala, dreptul 

la justitie, intrucat, in lipsa unei cai de atac, instanta de judecata tinde sa absolutizeze 

prezumtia de legalitate a solutiei pronuntate de procuror.

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedura penala,ridicata de Marcel Savin in 

Dosarul nr. 74/32/2014 al Curtii de Apel Bacau 

si de Mihai Leu in Dosarul nr. 266/787/2014 al Judecatoriei Avrig, 

solutia legislativa potrivit careia judecatorul de camera preliminara se pronunta asupra 

plangerii „fara participarea petentului, a procurorului si a intimatilor“ este 

neconstitutionala. 

� Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, excep

ridicata de Marcel Savin in Dosarul nr. 74/32/2014 al Curtii de Apel Bacau 

penala, cauze cu minori si familie 

341 alin. (6)–(8) din Codul de procedura penal

criticile formulate. 

CC: Pronuntarea judecatorului de camera preliminara asupra plangerii 

„fara participarea petentului, a procurorului si a intimatilor“

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

 

In Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 

alin. (1) lit. f) si art. 341 alin. (5)–(8) din Codul de procedura penala.

Prin Incheierea nr. 2 din 18 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 74/32/2

Curtea de Apel Bacau – Sectia penala, cauze cu minori si familie a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) lit. f) 

(8) din Codul de procedura penala, si prin incheiere

2014, pronuntata in Dosarul nr. 266/787/2014,Judecatoria Avrig a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) din 

Codul de procedura penala, exceptii ridicate de Marcel Savin si Mihai L

ca obiect solutionarea unor plangeri formulate impotriva solutiilor de neurmarire sau 

netrimitere in judecata. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile art. 38 alin. (1) 

lit. f) dinCodul de procedura penala sunt neconstitutionale, intrucat posibilitatea ca 

magistratii din cadrul unei curti de apel sa fie judecati la aceeasi instanta afecteaza 

dreptul la un proces echitabil si aduce atingere principiilor constitutionale referitoare la 

nediscriminare, egalitatea in fata legii, dreptul la aparare, considerand ca „nu se poate 

vorbi de o cercetare obiectiva, impartiala in scopul aflarii adevarului si justei solutionari a 

data, art. 341 alin. (5)–(8) din Codul de procedura penala, potrivit carora judecatorul 

de camera preliminara se pronunta asupra plangerii fara participarea petentului, a 

procurorului si a intimatilor, afecteaza publicitatea si contradictorialitatea ca atr

esentiale ale dreptului la un proces echitabil, justitia infaptuindu-se in mod secret si 

De asemenea, imprejurarea ca incheierea astfel pronuntata este definitiva incalca 

dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala, dreptul la aparare si accesul liber 

la justitie, intrucat, in lipsa unei cai de atac, instanta de judecata tinde sa absolutizeze 

prezumtia de legalitate a solutiei pronuntate de procuror. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedura penala,ridicata de Marcel Savin in 

Dosarul nr. 74/32/2014 al Curtii de Apel Bacau – Sectia penala, cauze cu minori si familie 

si de Mihai Leu in Dosarul nr. 266/787/2014 al Judecatoriei Avrig, 

solutia legislativa potrivit careia judecatorul de camera preliminara se pronunta asupra 

plangerii „fara participarea petentului, a procurorului si a intimatilor“ este 

Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate

ridicata de Marcel Savin in Dosarul nr. 74/32/2014 al Curtii de Apel Bacau 

penala, cauze cu minori si familie si constata ca dispozitiile art. 38 alin. (1) lit. f) si art. 

(8) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in raport cu 

Pronuntarea judecatorului de camera preliminara asupra plangerii 

„fara participarea petentului, a procurorului si a intimatilor“

este neconstitutionala 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 

(8) din Codul de procedura penala. 

Prin Incheierea nr. 2 din 18 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 74/32/2014, 

Sectia penala, cauze cu minori si familie a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) lit. f) 

, si prin incheierea din 15 mai 

2014, pronuntata in Dosarul nr. 266/787/2014,Judecatoria Avrig a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) din 

eu in cauze avand 

ca obiect solutionarea unor plangeri formulate impotriva solutiilor de neurmarire sau 

se sustine ca prevederile art. 38 alin. (1) 

lit. f) dinCodul de procedura penala sunt neconstitutionale, intrucat posibilitatea ca 

magistratii din cadrul unei curti de apel sa fie judecati la aceeasi instanta afecteaza 

uce atingere principiilor constitutionale referitoare la 

nediscriminare, egalitatea in fata legii, dreptul la aparare, considerand ca „nu se poate 

vorbi de o cercetare obiectiva, impartiala in scopul aflarii adevarului si justei solutionari a 

(8) din Codul de procedura penala, potrivit carora judecatorul 

de camera preliminara se pronunta asupra plangerii fara participarea petentului, a 

procurorului si a intimatilor, afecteaza publicitatea si contradictorialitatea ca atribute 

se in mod secret si 

De asemenea, imprejurarea ca incheierea astfel pronuntata este definitiva incalca 

la aparare si accesul liber 

la justitie, intrucat, in lipsa unei cai de atac, instanta de judecata tinde sa absolutizeze 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedura penala,ridicata de Marcel Savin in 

Sectia penala, cauze cu minori si familie 

si de Mihai Leu in Dosarul nr. 266/787/2014 al Judecatoriei Avrig, si a constatat ca 

solutia legislativa potrivit careia judecatorul de camera preliminara se pronunta asupra 

plangerii „fara participarea petentului, a procurorului si a intimatilor“ este 

tia de neconstitutionalitate 

ridicata de Marcel Savin in Dosarul nr. 74/32/2014 al Curtii de Apel Bacau – Sectia 

si constata ca dispozitiile art. 38 alin. (1) lit. f) si art. 

a sunt constitutionale in raport cu 

Pronuntarea judecatorului de camera preliminara asupra plangerii 

„fara participarea petentului, a procurorului si a intimatilor“ 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 887 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

344alin. (4), ar

penala.

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea de camera preliminara din data de 14 mai 2014 pronuntata in Dosarul nr. 

9/752/2014,Tribunalul Militar Cluj 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 345 si

din Codul de procedura penala

Nicolae, Bortes Ioan Radu si Darlea Traian, cu ocazia verificarilor in cadrul procedurii in 

camera preliminara. 

� Prin Incheierea de camera preliminara din data de 7 au

nr. 325/43/2013,Tribunalul Harghita 

preliminara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 344 alin. (4), art. 345,art. 346alin. (1) si 

procedura penala, exceptie ridicata de Borboly Csaba, Palffy Domokos, Kosa Petru, 

Sofalvi Laszlo, Harghitay Ladislau Gavril, cu ocazia solutionarii unei cauze penale.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

344 alin. (4) incalca principiul contradictorialitatii prin aceea ca raspunsul parchetului la 

cererile si exceptiile formulate de inculpat nu este comunicat acestuia din urma. Astfel, 

atat cererile si exceptiile formula

oficiu de catre judecatorul de camera preliminara sunt aduse la cunostinta parchetului, 

fara a exista insa obligatia instantei de a trimite inculpatului memoriul parchetului sau 

cererile si exceptiile invocate din oficiu de catre instanta. In sustinerea celor prezentate 

face referire la hotararile pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in 

cauzele Sibaud impotriva Frantei, Philippe Pause impotriva Frantei, Marion impotriva 

Frantei, Tosun impotriva Turciei sau Kabasakal si Atar impotriva Turciei. Arata ca, pentru 

aceleasi considerente dispozitiile art. 347 alin. (3) sunt neconstitutionale.

� O alta garantie instituita in considerarea dreptului la un proces echitabil

egalitatea armelor, care implica faptul ca orice parte a unei proceduri trebuie sa aiba 

posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere in fata unei instante in conditii care sa 

nu o dezavantajeze fata de celelalte parti sau de acuzare. 

� In conditiile in care, astfel

parchetului sau la cererile si exceptiile invocate din oficiu de catre instanta

vedere ca, potrivit art. 345 alin. (3), procurorul are posibilitatea de a remedia 

neregularitatile actului de s

se aduce atingere egalitatii de arme in procesul penal. In acest sens se face referire la 

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntata in Cauza Borgers impotriva 

Belgiei. 

� Reglementarea procedurii camerei preliminare nu respecta nici principiul administrarii 

echitabile a probelor.  

� Astfel, legalitatea probelor pe parcursul intregului proces penal

o procedura scrisa, lipsita de contradictorialitate si lipsi

armelor. 

CC a declarat neconstitutionale dispozitiile art. 344 alin. (4) NCPP

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. 887 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

344alin. (4), art. 345,art. 346 alin. (1) si art. 347 din Codul de procedura 

penala. 

Prin Incheierea de camera preliminara din data de 14 mai 2014 pronuntata in Dosarul nr. 

9/752/2014,Tribunalul Militar Cluj – Judecatorul de camera preliminara a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 345 si

din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Mosneag Virgil Ioan, Marian 

Nicolae, Bortes Ioan Radu si Darlea Traian, cu ocazia verificarilor in cadrul procedurii in 

Prin Incheierea de camera preliminara din data de 7 august 2014 pronuntata in Dosarul 

nr. 325/43/2013,Tribunalul Harghita – Sectia penala – Judecatorul de camera 

preliminara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 344 alin. (4), art. 345,art. 346alin. (1) si art. 347 alin. (3) din Codul de 

enala, exceptie ridicata de Borboly Csaba, Palffy Domokos, Kosa Petru, 

Sofalvi Laszlo, Harghitay Ladislau Gavril, cu ocazia solutionarii unei cauze penale.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 

344 alin. (4) incalca principiul contradictorialitatii prin aceea ca raspunsul parchetului la 

cererile si exceptiile formulate de inculpat nu este comunicat acestuia din urma. Astfel, 

atat cererile si exceptiile formulate de inculpat, cat si cererile si exceptiile invocate din 

oficiu de catre judecatorul de camera preliminara sunt aduse la cunostinta parchetului, 

fara a exista insa obligatia instantei de a trimite inculpatului memoriul parchetului sau 

ile invocate din oficiu de catre instanta. In sustinerea celor prezentate 

face referire la hotararile pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in 

cauzele Sibaud impotriva Frantei, Philippe Pause impotriva Frantei, Marion impotriva 

impotriva Turciei sau Kabasakal si Atar impotriva Turciei. Arata ca, pentru 

aceleasi considerente dispozitiile art. 347 alin. (3) sunt neconstitutionale.

O alta garantie instituita in considerarea dreptului la un proces echitabil

rmelor, care implica faptul ca orice parte a unei proceduri trebuie sa aiba 

si prezenta punctul de vedere in fata unei instante in conditii care sa 

nu o dezavantajeze fata de celelalte parti sau de acuzare.  

In conditiile in care, astfel cum s-a aratat, inculpatul nu are acces la memoriul 

parchetului sau la cererile si exceptiile invocate din oficiu de catre instanta

vedere ca, potrivit art. 345 alin. (3), procurorul are posibilitatea de a remedia 

neregularitatile actului de sesizare fara ca acestea sa fie aduse la cunostinta inculpatului, 

se aduce atingere egalitatii de arme in procesul penal. In acest sens se face referire la 

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntata in Cauza Borgers impotriva 

ntarea procedurii camerei preliminare nu respecta nici principiul administrarii 

 

legalitatea probelor pe parcursul intregului proces penal se analizeaza strict intr

o procedura scrisa, lipsita de contradictorialitate si lipsita de garantarea egalitatii 

CC a declarat neconstitutionale dispozitiile art. 344 alin. (4) NCPP

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 887 din 5 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

t. 345,art. 346 alin. (1) si art. 347 din Codul de procedura 

Prin Incheierea de camera preliminara din data de 14 mai 2014 pronuntata in Dosarul nr. 

Judecatorul de camera preliminara a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 345 si art. 347 

exceptie ridicata de Mosneag Virgil Ioan, Marian 

Nicolae, Bortes Ioan Radu si Darlea Traian, cu ocazia verificarilor in cadrul procedurii in 

gust 2014 pronuntata in Dosarul 

Judecatorul de camera 

preliminara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

art. 347 alin. (3) din Codul de 

enala, exceptie ridicata de Borboly Csaba, Palffy Domokos, Kosa Petru, 

Sofalvi Laszlo, Harghitay Ladislau Gavril, cu ocazia solutionarii unei cauze penale. 

acesteia sustin ca dispozitiile art. 

344 alin. (4) incalca principiul contradictorialitatii prin aceea ca raspunsul parchetului la 

cererile si exceptiile formulate de inculpat nu este comunicat acestuia din urma. Astfel, 

te de inculpat, cat si cererile si exceptiile invocate din 

oficiu de catre judecatorul de camera preliminara sunt aduse la cunostinta parchetului, 

fara a exista insa obligatia instantei de a trimite inculpatului memoriul parchetului sau 

ile invocate din oficiu de catre instanta. In sustinerea celor prezentate 

face referire la hotararile pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in 

cauzele Sibaud impotriva Frantei, Philippe Pause impotriva Frantei, Marion impotriva 

impotriva Turciei sau Kabasakal si Atar impotriva Turciei. Arata ca, pentru 

aceleasi considerente dispozitiile art. 347 alin. (3) sunt neconstitutionale. 

O alta garantie instituita in considerarea dreptului la un proces echitabil o constituie 

rmelor, care implica faptul ca orice parte a unei proceduri trebuie sa aiba 

si prezenta punctul de vedere in fata unei instante in conditii care sa 

inculpatul nu are acces la memoriul 

parchetului sau la cererile si exceptiile invocate din oficiu de catre instanta si avand in 

vedere ca, potrivit art. 345 alin. (3), procurorul are posibilitatea de a remedia 

esizare fara ca acestea sa fie aduse la cunostinta inculpatului, 

se aduce atingere egalitatii de arme in procesul penal. In acest sens se face referire la 

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntata in Cauza Borgers impotriva 

ntarea procedurii camerei preliminare nu respecta nici principiul administrarii 

se analizeaza strict intr-

garantarea egalitatii 

CC a declarat neconstitutionale dispozitiile art. 344 alin. (4) NCPP 
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� Neconstitutionalitatea acestei reglementari este data si de faptul ca nu se pot 

administra probe in faza procedurii camerei preliminare, pentru dovedirea nelegalitatii 

probelor administrate in faza de urmarire penala. Altfel spus, inculpatul se afla intr-o 

imposibilitate obiectiva de a contesta in mod real legalitatea unor probe, atunci cand 

pentru dovedirea nelegalitatii se impune administrarea unor alte probe, un exemplu 

elocvent in acest sens reprezentandu-l art. 102 alin. (1), potrivit caruia „probele obtinute 

prin tortura, precum si probele derivate din acestea nu pot fi folosite in cadrul procesului 

penal“. 

� In continuare, se apreciaza ca analiza legalitatii probelor poate avea chiar caracterul 

unei dezbateri pe fondul cauzei. A ignora aceasta legatura intrinseca intre legalitatea 

probelor si solutionarea fondului cauzei il plaseaza practic pe inculpat in imposibilitatea 

de a rasturna prezumtia de legalitate a unor probe ce nu pot fi combatute decat prin 

administrarea unor alte mijloace probatorii.  

� Desi Curtea Europeana a Drepturilor Omului permite ca uneori procedura sa fie una 

scrisa, cerinta fundamentala pentru ca dreptul la un proces echitabil sa fie respectat 

intr-o asemenea situatie este ca cel putin in fata instantei de fond, procedura sa fie 

una orala.  

� Avand in vedere ca aspectele care fac obiectul camerei preliminare nu sunt niciodata 

supuse dezbaterii orale, contradictorii, se ajunge la incalcarea dreptului la un proces 

echitabil. 

Curtea Constitutionala a decis: 

� Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de Virgil Ioan Mosneag, Nicolae 

Marian, Ioan Radu Bortes si Traian Darlea in Dosarul nr. 9/752/2014 al Tribunalului 

Militar Cluj – Judecatorul de camera preliminara si de Borboly Csaba, Palffy Domokos, 

Kosa Petru, Sofalvi Laszlo si Harghitay Ladislau Gavril in Dosarul nr. 325/43/2013 al 

Tribunalului Harghita – Sectia penala – Judecatorul de camera preliminara si a constatat 

ca dispozitiile art. 344 alin. (4) din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale. 

� Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de aceiasi autori in aceleasi dosare 

ale acelorasi instante si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in art. 345 alin. (1) si 

in art. 346 alin. (1) din Codul de procedura penala, potrivit careia judecatorul de 

camera preliminara se pronunta „fara participarea procurorului si a inculpatului“, este 

neconstitutionala. 

� Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de aceiasi autori in aceleasi dosare 

ale acelorasi instante si a constatat ca dispozitiile art. 347 alin. (3) din Codul de 

procedura penala raportate la cele ale art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1) si art. 346 alin. 

(1) din acelasi cod sunt neconstitutionale. 

� Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de aceiasi 

autori in aceleasi dosare ale acelorasi instante si a constatat ca dispozitiile art. 345 alin. 

(2) si (3) si art. 347 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in 

raport cu criticile formulate. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilitatii licentelor 

de traseu si a programului de transport, in baza carora se efectueaza serviciile regulate de 

transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov 

�Proiect de Lege privind modificarea art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de 

incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice 

� Propunere legislativa privind achizitionarea de la persoane fizice a deseurilor metalice feroase si 

neferoase care provin din sectorul de imbunatatiri funciare 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 70 din 31 august 2011 privind masurile de 

protectie sociala in perioada sezonului rece 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2007 privind Codul Fiscal 

� Propunere legislativa pentru abrogarea art. 4 alin. (5) din Legea nr. 247/2005 privind reforma in 

domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 4 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat 

pentru copii 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si 

dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilitati publice 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contraventiilor 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic 

al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 

mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si pentru completarea art. 4 din Legea nr. 

268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate 

publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

� Proiectul Legii de completare a Legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si 

luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de 

persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti 

anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica 

� Propunere legislativa pentru infiintarea Muzeului Istoriei Totalitarismului 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 187 din 24 octombrie 2012 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respective a diapozitiilor art. 

39 din Legea nr. 51/1995 privind profesia de avocat 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 29/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie 

�Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/2014 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

289/2002 privind perdelele forestiere de protectie 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 3/2014 pentru reglementarea unor masuri bugetare in 

legatura cu activitatea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din O.U.G. nr. 

125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care 

se acorda in agricultura incepind cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 

privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura 

�Proiect de Lege pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior 

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor 

� Propunere legislativa privind infiintarea la nivelul administratiei publice locale din comune si orase a 

compartimentului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 1 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea 

activitatii de solutionare a petitiilor 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii, republicata, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-

fiscale 

� Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art. 85 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 

2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

� Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Istoria Totalitarismului in Romania" in ciclul superior 

al liceului 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 19 si art. 47 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2014 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 60/2004 pentru rectificarea bugetului asigurarilor 

sociale de stat pe anul 2014 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administratiei publice locale, 

republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 

� Propunere legislativa - Legea zootehniei 

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

prestatiilor cu caracter ocazional sau sezonier 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din O.G. nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 

cultelor religioase recunoscute in Romania 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din 

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 19/2014 pentru completarea O.U.G. nr. 156/2007 

privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si 

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

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 20/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

122/2006 privind azilul in Romania 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 26/2014 privind modificarea alin. (3) al art. 26 din 

Regulamentul privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobat prin O.G. nr. 7/2005 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2008, privind 

organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

� roiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 

privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile 

diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Regulamentul in materie de obligatii de intretinere a fost rectificat 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 348 din 4 decembrie 2014 a fost publicata o rectificare la Regulamentul (CE) nr. 

4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si 

executarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere. 
 

La p. 9, la art. 16, alin. (3): in loc de: „(3)   Sectiunea 2 se aplica hotararilor pronuntate intr-un stat membru 

care are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007.” se va citi: „(3) Sectiunea 2 se aplica hotara-

rilor pronuntate intr-un stat membru care nu are obligatii in temeiul Protocolului de la Haga din 2007.” 

 

Noi norme care norme guverneaza actiunile in despagubire 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 349 din 5 decembrie 2014 a fost publicata Directiva 2014/104/UE privind anumite 

norme care guverneaza actiunile in despagubire in temeiul dreptului intern in cazul incalcarilor 

dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta a statelor membre si a Uniunii Europene (text cu 

relevanta pentru SEE). 
 

Directiva prevede anumite norme necesare pentru a asigura ca orice persoana care a suferit un prejudiciu 

cauzat de o incalcare a legislatiei in materie de concurenta de catre o intreprindere sau o asociatie de 

intreprinderi isi poate exercita in mod efectiv dreptul de a solicita respectivei intreprinderi sau asociatii de 

intreprinderi o despagubire integrala pentru prejudiciul respectiv. Aceasta prevede norme care promoveaza 

concurenta nedenaturata pe piata interna si care indeparteaza obstacolele in calea functionarii adecvate a 

acesteia prin asigurarea unei protectii echivalente pe intregul cuprins al Uniunii pentru orice persoana care 

a suferit un astfel de prejudiciu. De asemenea, directiva prevede norme pentru coordonarea asigurarii 

respectarii normelor de concurenta de catre autoritatile in materie de concurenta si asigurarea respectarii 

normelor respective prin actiunile in despagubire introduse in fata instantelor nationale. 
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Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-148/13-C/150/13  A, B, C/Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie 

 

 In primul rand, evaluarea cererilor de azil numai pe baza unor notiuni stereotipe asociate 

homosexualilor nu permite autoritatilor sa tina seama de situatia personala si individuala a 

solicitantului in cauza. In consecinta, incapacitatea unui solicitant de azil sa raspunda la astfel 

de intrebari nu este, prin ea insasi, un motiv suficient pentru a se concluziona in sensul lipsei 

credibilitatii solicitantului. 

In al doilea rand, desi autoritatile nationale pot efectua, daca este cazul, interogatorii 

destinate sa aprecieze faptele si circumstantele privind orientarea sexuala declarata a unui 

solicitant de azil, interogatoriile privind detaliile practicilor sexuale ale solicitantului sunt 

contrare drepturilor fundamentale garantate de carta si, in special, dreptului la respectarea 

vietii private si de familie. 

In ceea ce priveste, in al treilea rand, posibilitatea autoritatilor nationale de a accepta, astfel 

cum au propus anumiti solicitanti de azil, savarsirea unor acte homosexuale, supunerea lor la 

eventuale „teste” in vederea stabilirii homosexualitatii acestora sau chiar prezentarea unor 

probe precum inregistrari video ale actelor intime ale acestora, Curtea subliniaza ca, pe langa 

faptul ca asemenea elemente nu au in mod necesar o valoare probatorie, ar fi de natura sa 

aduca atingere demnitatii umane, a carei respectare este garantata de carta. In plus, 

autorizarea sau acceptarea unui asemenea tip de probe ar avea un efect incitativ in privinta 

altor solicitanti si ar conduce, de facto, la impunerea unor astfel de probe acestora din urma. 

In al patrulea rand, tinand seama de caracterul sensibil al informatiilor care au legatura cu 

sfera personala a unei persoane si, in special, cu sexualitatea sa, nu se poate concluziona in 

sensul lipsei de credibilitate a acesteia pentru simplul fapt ca, din cauza reticentei de a 

dezvalui aspect intime ale vietii sale, aceasta persoana nu si-a declarat de la bun inceput 

homosexualitatea. 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-196/13 Comisia/Italia  
 

Italiei i se aplica sanctiuni pecuniare intrucat nu a executat o hotarare a Curtii din 2007 prin 

care s-a constatat o neindeplinire a obligatiilor care ii revin in temeiul directivelor privind 

deseurile. 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-378/13 Comisia/Grecia 
 

Grecia este obligata la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari a 

Curtii din 2005 prin care s-a constatat ca nu si-a indeplinit obligatiile care decurg din Directiva 

„deseuri”. 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

Codul de procedura fiscala in curs de modificare  
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 3 decembrie un 

proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor 

acte normative in domeniul procedural fiscal, precum si pentru 

reglementarea unor masuri fiscale. 

Conform notei de fundamentare, proiectul modifica: 

 

� Codul de procedura fiscala - reglementarea obligatiei institutiilor de credit de a comunica, in 

mod automat, lunar, organelor fiscale ale ANAF, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise 

la acestea. Masura prezinta avantajul constituirii, la nivelul ANAF, a unei baze de date care sa fie 

valorificata atat in scopul identificarii evaziunii fiscale (venituri nedeclarate), cat si in scopul 

eficientizarii activitatii de executare silita (prin poprire); 

� O.U.G. nr. 28/1999 - printre altele, prevede procesul de inlocuire treptata a aparatelor de 

marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hartie cu cele echipate cu jurnal 

electronic si introduce noi infracțiuni; 

� masuri privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale. 

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

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

MADR va lansa o schema de ajutor de stat privind cresterea animalelor 

Ministerul  Agriculturii si Dezvoltarii Regionale a publicat pe data de 5 

decembrie un proiect de hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor 

de stat in sectorul cresterii animalelor. 

Conform proiectului, schema de ajutor de stat, are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative 

aferente intocmirii si mentinerii registrului genealogic, precum si costurile aferente testelor pentru 

determinarea calitatii genetice sau a randamentului genetic al septelului, cu exceptia controalelor 

efectuate de proprietarul septelului sau a controalelor de rutina cu privire la calitatea laptelui. 

 

Ajutorul de stat se acorda pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, 

porcine si ecvine. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro, in 10 zile de la publicare. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

25 

 

 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 26/2014 privind modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe comple

care se acorda in agricultura incepand cu a

privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 

din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

• Decret pentru promulgarea Legii privind apro

anexei la O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlo

cuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice

asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Rom

Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie 2013;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind protectia mediului marin al Marii 

Negre impotriva poluarii provenite din surse 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 17/2014 pentru modificarea si comple

tarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institu

rul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite 

Romaniei la nivelul Uniunii Europene

Decrete 

• Decretul privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 50 din Legea apelor 

nr. 107/1996; 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Decrete semnate 

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 26/2014 privind modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe comple

care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 

privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind 

meniul sanatatii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 

din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 32/2014 pentru modificarea si completarea 

anexei la O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlo

cuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice

asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la 

Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind protectia mediului marin al Marii 

Negre impotriva poluarii provenite din surse si activitati de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009; 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 17/2014 pentru modificarea si comple

tarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional si autorizarea Guvern

rul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite 

Romaniei la nivelul Uniunii Europene. 

Decretul privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 50 din Legea apelor 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 26/2014 privind modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, 

nul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 

din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

barea O.U.G. nr. 32/2014 pentru modificarea si completarea 

anexei la O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlo-

cuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de 

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea 

a la 4 noiembrie 1950, incheiat la 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind protectia mediului marin al Marii 

si activitati de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009;  

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 17/2014 pentru modificarea si comple-

țional si autorizarea Guvernului, prin Ministe-

rul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite 
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Va dorim lectura placuta 

 

Cea mai buna carte scrisa vreodata cu privire la modul
in care va puteti atinge obiectivele financiare

• biblia pietei bursiere inca de la 

• manualul clasic, adnotat si actualizat al lui Graham,

cu idei aplicabile in conjunctura actuala a pietei •

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

 

Scopul acestei carti este sa ofere, intr

convenabila omului de rand, 

adoptarea si aplicarea unei politici de investitii 

financiare. 

 

Se va vorbi destul de putin despre tehnica ana

lizei titlurilor de valoare, acordandu

mai ales principiilor pe care se bazea

vestitiile financiare si atitudinii 

 

Aceasta carte nu se ocupa cu intreaga poli

financiara a investitorilor si a celor care vor sa 

economiseasca; se ocupa numai cu acea parte 

a fondurilor acestora pe care ei sunt pregatiti 

s-o plaseze in titluri de valoare 

rascumparabile), adica in obli

 

A investi cu succes inseamna a

riscuri, nu a le evita. 

 

Si activitatea de investitor este 

perspectiva financiara este intotdeauna 

neexplorata. Avandu-l pe Graham drept ghid, 

calatoria dumneavoastra de-o viata in dome

investitiilor ar trebui sa fie pe cat de sigura si 

datatoare de sperante, pe atat de palpitanta.
 

Autor: Benjamin Graham 

Investitorul inteligent 

Editura C.H. Beck, 2014 

 

 

Cea mai buna carte scrisa vreodata cu privire la modul
in care va puteti atinge obiectivele financiare

• Investitorul inteligent • 

• biblia pietei bursiere inca de la prima ei aparitie, in 1949 •

• manualul clasic, adnotat si actualizat al lui Graham,

cu idei aplicabile in conjunctura actuala a pietei •
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Scopul acestei carti este sa ofere, intr-o forma 

convenabila omului de rand, o calauza in 

adoptarea si aplicarea unei politici de investitii 

Se va vorbi destul de putin despre tehnica ana-

titlurilor de valoare, acordandu-se atentie 

mai ales principiilor pe care se bazeaza in-

vestitiile financiare si atitudinii investitorilor. 

Aceasta carte nu se ocupa cu intreaga politica 

financiara a investitorilor si a celor care vor sa 

economiseasca; se ocupa numai cu acea parte 

a fondurilor acestora pe care ei sunt pregatiti 

o plaseze in titluri de valoare vandabile (sau 

rascumparabile), adica in obligatiuni si actiuni. 

A investi cu succes inseamna a-ti asuma 

Si activitatea de investitor este o aventura; 

perspectiva financiara este intotdeauna o lume 

l pe Graham drept ghid, 

o viata in domeniul 

investitiilor ar trebui sa fie pe cat de sigura si 

datatoare de sperante, pe atat de palpitanta. 

Cea mai buna carte scrisa vreodata cu privire la modul 
in care va puteti atinge obiectivele financiare 

prima ei aparitie, in 1949 • 

• manualul clasic, adnotat si actualizat al lui Graham, 

cu idei aplicabile in conjunctura actuala a pietei • 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Descopera Calauza juristului 

 
 

Calauza 

procesual, recomandand in acelasi timp si 

practica, insotite de jurisprudenta

 

In considerentele teoretice

vedere 

respectiv, 

 

Jurisprudenta

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

a fost cazul, 

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

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

de catre judecator, cu rationamentul logic si ju

 

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. 

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 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Descopera Calauza juristului – Editia 5 – ACUM in Legalis®

Calauza juristului analizeaza integrat institutiile de drept material sau 

procesual, recomandand in acelasi timp si modele sumare de ghidare 

practica, insotite de jurisprudenta. 

considerentele teoretice ale fiecarei institutii de drept au fost avute in 

vedere exclusiv normele in vigoare, incluzand aici 

respectiv, de procedura civila. 

Jurisprudenta recomandata vizeaza insa nu doar spete cercetate prin 

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

a fost cazul, necesarele precizari si raportari la norma noua. 

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

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

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

In memoriam prof. dr. Dumitru 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 

conditiile standard de abonare, cu 25% reducere, la 

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

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

ACUM in Legalis® 

analizeaza integrat institutiile de drept material sau 

modele sumare de ghidare 

ale fiecarei institutii de drept au fost avute in 

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

recomandata vizeaza insa nu doar spete cercetate prin 

prisma noilor coduri, ci si pe baza vechilor coduri, formulandu-se, unde 

necesarele precizari si raportari la norma noua.  

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

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

ridic 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 

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 

iile standard de abonare, cu 25% reducere, la 

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

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

rofesiei de avocat.  


