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Principalele prevederi

� Egalitatea de sanse si de tratament 

al drepturilor omului, transpus atat la nivel legislativ, cat si la nivelul politicilor publice. 
Studii recente in acest domeniu au relevat faptul ca introducerea perspectivei de gen in 
politicile publice conduce la cresteri semnificative ale economiei si nivelului de trai al 
cetatenilor. 

� In ultimii ani s-a putut observa ca 
pentru a realiza de facto egalitatea de sanse intre femei si barbati.

� Experienta romaneasca in domeniul egalitatii de gen

structurata, mecanisme institutionale care pun in aplicare acest principiu, o societate 
civila in continua dezvoltare si un important segment academic.

� La nivel national, in plan legislativ si institutional au avut loc recent schimbari 
importante, menite sa asigure o 
politicilor din domeniului egalitatii de sanse

A fost aprobata Strategia nationala in domeniul 

egalitatii de sanse intre femei si barbati

In Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1449/798/2014

modificarea si completarea Normelor de aplicare a preveder
nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 
sanatate

Principalele prevederi 

� Pentru a beneficia de 
O.U.G. nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin
obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de 
asigurari de sanatate la care acest
asigurari sociale de sanatate. 

� Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii

veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, asupra veniturilor declarate in contractele de 
asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art
158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, sau asupra 
veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la
alin. (2) lit. f) din O.U.G.
399/2006. 

Normele de aplicare a OUG privind concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate au suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul 
egalitatii de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2014
Planului general de actiuni pe perioada 2014
implementarea Strategiei. 

Principalele prevederi 

Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati este un principiu fundamental 
al drepturilor omului, transpus atat la nivel legislativ, cat si la nivelul politicilor publice. 
Studii recente in acest domeniu au relevat faptul ca introducerea perspectivei de gen in 

e conduce la cresteri semnificative ale economiei si nivelului de trai al 

a putut observa ca diferentele de gen s-au diminuat

pentru a realiza de facto egalitatea de sanse intre femei si barbati. 

romaneasca in domeniul egalitatii de gen include deja o legislatie bine 
structurata, mecanisme institutionale care pun in aplicare acest principiu, o societate 
civila in continua dezvoltare si un important segment academic. 

La nivel national, in plan legislativ si institutional au avut loc recent schimbari 
importante, menite sa asigure o reglementare eficienta si o abordare integrata a 

politicilor din domeniului egalitatii de sanse intre femei si barbati. 

A fost aprobata Strategia nationala in domeniul 

egalitatii de sanse intre femei si barbati 

In Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1449/798/2014 al ministrului Sanatatii si al 
modificarea si completarea Normelor de aplicare a preveder
nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 
sanatate. 

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din 
nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006

obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de 
asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de 
asigurari sociale de sanatate.  

Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra 
veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, asupra veniturilor declarate in contractele de 
asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din 
158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, sau asupra 
veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la

O.U.G. nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

Normele de aplicare a OUG privind concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate au suferit modificari

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul 
egalitatii de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2014–2017 si a 
Planului general de actiuni pe perioada 2014–2017 pentru 

este un principiu fundamental 
al drepturilor omului, transpus atat la nivel legislativ, cat si la nivelul politicilor publice. 
Studii recente in acest domeniu au relevat faptul ca introducerea perspectivei de gen in 

e conduce la cresteri semnificative ale economiei si nivelului de trai al 

au diminuat, insa nu suficient 

include deja o legislatie bine 
structurata, mecanisme institutionale care pun in aplicare acest principiu, o societate 

La nivel national, in plan legislativ si institutional au avut loc recent schimbari 
reglementare eficienta si o abordare integrata a 

 

A fost aprobata Strategia nationala in domeniul  

 

In Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014 a fost publicat 
al ministrului Sanatatii si al CNAS pentru 

modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 

, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din 
Legea nr. 399/2006, sunt 

obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de 
ia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de 

de 0,85% se datoreaza asupra 
veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, asupra veniturilor declarate in contractele de 

. 1 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 
158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, sau asupra 
veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 

robata cu modificari si completari prin Legea nr. 

Normele de aplicare a OUG privind concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate au suferit modificari 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Se aproba Strategia nationala de sanatate 2014

� Se aproba Planul de actiuni pe perioada 2014

nationale. 

� Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile 
administratiei publice locale au obligatia de a duce la indepli
domeniului lor de activitate prevazute in Planul de actiuni.

� Finantarea masurilor

fiecarei institutii/autoritati publice implicate, in limita fondurilor alocate cu aceast
destinatie. 

Guvernul a aprobat Strategia nationala de sanatate 2014

Principalele prevederi 

� Ordonanta de urgenta are ca scop 
ajutorului de stat, in vederea aplicarii prevederilor art. 106
Functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare TFUE, si a legislatiei secundare 
adoptate in baza acestora. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in regulamentele 
Uniunii Europene adoptate in temeiul art. 108 din TFUE sau in t
relevante din acesta, orice intentie de instituire a unei masuri de ajutor de stat nou se 
notifica Comisiei Europene.

� Ajutorul de stat nou, supus obligatiei de notificare, poate fi adoptat si acordat numai dupa 
autorizarea acestuia de catre Comisia Europeana sau dupa ce acesta este considerat a fi 
fost autorizat in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 
659/1999. 

� Ajutorul de stat care nu este supus obligatiei de notificare

respectarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene si nationale in domeniul ajutorului de 
stat. 

� Ajutoarele de stat individuale

notificari individuale sau a unei scheme, fie cele initiate in baza 
regulamentului de exceptare pe categorii, pot fi acordate numai daca indeplinesc conditiile 
prevazute de actul de aprobare a acordarii ajutorului.

Guvernul a aprobat procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 891 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate 
2014—2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014
implementarea Strategiei nationale. 

 

Strategia nationala de sanatate 2014— 2020. 

Planul de actiuni pe perioada 2014— 2020 pentru implementarea 

Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, ministerele si celelalte 
organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile 
administratiei publice locale au obligatia de a duce la indeplinire masurile specifice 
domeniului lor de activitate prevazute in Planul de actiuni. 

Finantarea masurilor prevazute in Planul de actiuni se asigura din bugetul aprobat 
fiecarei institutii/autoritati publice implicate, in limita fondurilor alocate cu aceast

Guvernul a aprobat Strategia nationala de sanatate 2014

In Monitorul Oficial nr. 893 din 9 decembrie 2014 a fost publicata 
O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului 
de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei 
nr. 21/1996. 

 

Ordonanta de urgenta are ca scop reglementarea procedurilor nationale in materia 

, in vederea aplicarii prevederilor art. 106–109 din 
Functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare TFUE, si a legislatiei secundare 
adoptate in baza acestora. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in regulamentele 
Uniunii Europene adoptate in temeiul art. 108 din TFUE sau in temeiul altor dispozitii 
relevante din acesta, orice intentie de instituire a unei masuri de ajutor de stat nou se 
notifica Comisiei Europene. 

, supus obligatiei de notificare, poate fi adoptat si acordat numai dupa 
de catre Comisia Europeana sau dupa ce acesta este considerat a fi 

fost autorizat in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 

Ajutorul de stat care nu este supus obligatiei de notificare poate fi acordat numai cu 
pectarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene si nationale in domeniul ajutorului de 

Ajutoarele de stat individuale, fie autorizate de Comisia Europeana ca urmare a unei 
notificari individuale sau a unei scheme, fie cele initiate in baza 
regulamentului de exceptare pe categorii, pot fi acordate numai daca indeplinesc conditiile 
prevazute de actul de aprobare a acordarii ajutorului. 

Guvernul a aprobat procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 891 din 8 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate 
2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014—2020 pentru 

pentru implementarea Strategiei 

, ministerele si celelalte 
organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile 

nire masurile specifice 

prevazute in Planul de actiuni se asigura din bugetul aprobat 
fiecarei institutii/autoritati publice implicate, in limita fondurilor alocate cu aceasta 

Guvernul a aprobat Strategia nationala de sanatate 2014—2020 

In Monitorul Oficial nr. 893 din 9 decembrie 2014 a fost publicata 
procedurile nationale in domeniul ajutorului 

de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei 

reglementarea procedurilor nationale in materia 

109 din Tratatul privind 
Functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare TFUE, si a legislatiei secundare 
adoptate in baza acestora. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in regulamentele 

emeiul altor dispozitii 
relevante din acesta, orice intentie de instituire a unei masuri de ajutor de stat nou se 

, supus obligatiei de notificare, poate fi adoptat si acordat numai dupa 
de catre Comisia Europeana sau dupa ce acesta este considerat a fi 

fost autorizat in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 

poate fi acordat numai cu 
pectarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene si nationale in domeniul ajutorului de 

, fie autorizate de Comisia Europeana ca urmare a unei 
notificari individuale sau a unei scheme, fie cele initiate in baza prevederilor 
regulamentului de exceptare pe categorii, pot fi acordate numai daca indeplinesc conditiile 

Guvernul a aprobat procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat 
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Principalele prevederi

� Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi

serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale 
razboiului, beneficiaza in anul 2014 de un ajutor anual in cuantum de 300 lei

pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice 
pentru nevoi casnice.

� Sumele pentru plata ajutorului

beneficiari, se suporta din bugetele Ministerului Muncii, Famili

Persoanelor Varstnice

Serviciului Roman de Informatii.

Veteranii si vaduvele de razboi beneficiaza de 

un ajutor anual in cuantum de 300 lei

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
nr. 1091/2014

garantat in plata.

Principalele prevederi

� Incepand cu data de 
plata se stabileste la 975 lei lunar

ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.

� Incepand cu data de 
se stabileste la 1.050 lei lunar

medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

� Pentru personalul din sectorul bugetar

poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
anterior. 

� Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, 
de salarii de baza sub nivelul celui prevazut anterior constituie contraventie

sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

� Constatarea contraventiei

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele 
teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin 
ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

� Prevederile anterioare
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/200

HG privind salariul de baza minim brut pe tara 

garantat in plata a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 895 din 9 decembrie 2014 a fost publicata 
nr. 1088/2014 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru 
acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei 
termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor 
de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului 
ordonat. 

Principalele prevederi 

de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi

serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale 
beneficiaza in anul 2014 de un ajutor anual in cuantum de 300 lei

pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice 
pentru nevoi casnice. 

Sumele pentru plata ajutorului, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la 
se suporta din bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si 
Serviciului Roman de Informatii. 

Veteranii si vaduvele de razboi beneficiaza de 

un ajutor anual in cuantum de 300 lei 

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata. 

Principalele prevederi 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in 

plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de 
ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora. 

Incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 

se stabileste la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in 
medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora. 

personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu 
poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, 
salarii de baza sub nivelul celui prevazut anterior constituie contraventie

sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei. 

area contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele 
teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin 

rdin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

anterioare se completeaza cu dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/200

HG privind salariul de baza minim brut pe tara 

garantat in plata a suferit modificari 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 895 din 9 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

a cuantumului ajutorului anual pentru 
acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei 
termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor 
de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului 

de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara 
serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale 

beneficiaza in anul 2014 de un ajutor anual in cuantum de 300 lei/persoana 
pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice 

, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la 
ei, Protectiei Sociale si 

, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si 

Veteranii si vaduvele de razboi beneficiaza de  

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 

salariul de baza minim brut pe tara garantat in 

program complet de lucru de 168,667 de 

salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 

cru de 168,667 de ore in 

, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu 
poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut 

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, 
salarii de baza sub nivelul celui prevazut anterior constituie contraventie si se 

si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele 
teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin 

rdin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice. 

nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002. 

HG privind salariul de baza minim brut pe tara  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Pentru salariatii din sectorul public, 
libere. 

� Pentru zilele stabilite ca zile libere, 
regim de program normal in zilele de 

corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2015, potrivit planificarilor 
stabilite. 

� Prestarea muncii nu confera acordarea de timp liber corespunzator

� Prevederile anterioare 
intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

� Dispozitiile anterioare 
cadrul instantelor judecatoresti

de 24 si 31 decembrie 2014 si nici participantilor in aceste procese.

Guvernul a stabilit ca zilele de 24 si 31 decembrie 2014 sa fie zile libere

Principalele prevederi 

� Prin derogare de la prevederile cap. I din 
personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in 
cheltuielilor publice, 
management pentru 
operational Mediu, Programul operational Transport, Programul operational Dezvoltarea 
capacitatii administrative, Programul operational pentru pescuit si Programul National 
de Dezvoltare Rurala si din 

• pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru 
Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul 
operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational 
Mediu, Programul operation
capacitatii administrative, Programul operational pentru pescuit si Programul 
National de Dezvoltare Rurala se stabileste la 
functiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europen

• pentru functionarii publici din Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura 

se stabileste la 85%

Ministerului Fondurilor Europene.

Guvernul a adus modificari OUG privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2014

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 901 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
nr. 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere.

 

Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 24 si 31 decembrie 2014 se stabilesc ca zile 

Pentru zilele stabilite ca zile libere, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in 

regim de program normal in zilele de 13 si 20 decembrie 2014

corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2015, potrivit planificarilor 

Prestarea muncii nu confera acordarea de timp liber corespunzator.

Prevederile anterioare nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi 

datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Dispozitiile anterioare nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din 

cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in zilele 
de 24 si 31 decembrie 2014 si nici participantilor in aceste procese. 

Guvernul a stabilit ca zilele de 24 si 31 decembrie 2014 sa fie zile libere

In Monitorul Oficial nr. 901 din 11 decembrie 2014 a fos
O.U.G. nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri 
bugetare. 

 

Prin derogare de la prevederile cap. I din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in 

, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de 

pentru POS Cresterea competitivitatii economice, POSDRU
operational Mediu, Programul operational Transport, Programul operational Dezvoltarea 
capacitatii administrative, Programul operational pentru pescuit si Programul National 
de Dezvoltare Rurala si din APIA se stabileste dupa cum urmeaza: 

pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru 
Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul 
operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational 
Mediu, Programul operational Transport, Programul operational Dezvoltarea 
capacitatii administrative, Programul operational pentru pescuit si Programul 
National de Dezvoltare Rurala se stabileste la nivelul de salarizare aferent 

functiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene; 

functionarii publici din Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura 

se stabileste la 85% din nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene. 

Guvernul a adus modificari OUG privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2014 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 901 din 11 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

ca zile libere. 

zilele de 24 si 31 decembrie 2014 se stabilesc ca zile 

institutiile publice isi vor desfasura activitatea in 

13 si 20 decembrie 2014 sau vor prelungi 
corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2015, potrivit planificarilor 

. 

de munca in care activitatea nu poate fi 

datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii. 

nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din 

implicate in solutionarea proceselor cu termen in zilele 

Guvernul a stabilit ca zilele de 24 si 31 decembrie 2014 sa fie zile libere 

In Monitorul Oficial nr. 901 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
privind modificarea art. VII din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri 

nr. 103/2013 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul 

salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de 

POSDRU, Programul 
operational Mediu, Programul operational Transport, Programul operational Dezvoltarea 
capacitatii administrative, Programul operational pentru pescuit si Programul National 

pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru 
Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul 
operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational 

al Transport, Programul operational Dezvoltarea 
capacitatii administrative, Programul operational pentru pescuit si Programul 

nivelul de salarizare aferent 

functionarii publici din Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura 

din nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul 

Guvernul a adus modificari OUG privind salarizarea personalului  
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Principalele prevederi

� Normele au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de 
autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
acordare a garantiilor in numele si in contul statului de catre Fondul National de 

Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii

continuare F.N.G.C.I.M.M., aferente finantarilor acordate persoane
indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achizitia de autoturisme noi in cadrul 
Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, denumit in continuare 
Programul, de catre institutiile de credit sau institutiile financiare neb
plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de 
eligibilitate ale finantatorilor, regulile de gestionare a garantiilor.

� Programul are urmatoarele 

• caracter national

tarii; 

• caracter social

finantarilor contractate de persoanele fizice pentru achizitia unui autoturism 
nou. 

� Pentru anul 2014, plafonul total al

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare, este de 50 milioane lei

� F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa evalueze, ori de cate ori este necesar, modul 
de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in 
functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului 
Finantelor Publice, denumit in continuare M.F.P

� Sursa de plata a garantiilor

� Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului

beneficiar, se compune din rata dobanzii ROBOR la 6 luni plus o marja de maximum 3% 
pe an; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si 
cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii; marja nu include 
costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, prima de 
garantare, penalitatile percepute conform contractului de finantare.

� Finantatorii sunt obligati sa mentina costurile de finantare prevazute anterior pe 

intreaga durata de derulare a contractelor

Programului. 
� Formalitatile de inscriere/radiere in/din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

denumita in continuare AEGRM, 
achizitionat in cadrul Programului

modificarile si completarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de M.F.P., 
si a finantatorilor, se efectueaza de catre finantatori

Guvernul a adoptat Normele de aplicare a Programului 

de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

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

 

In Monitorul Oficial nr. 891 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
nr. 1.053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 
stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Principalele prevederi 

au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de 
autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementeaza modul de 

acordare a garantiilor in numele si in contul statului de catre Fondul National de 

Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii — S.A. 
continuare F.N.G.C.I.M.M., aferente finantarilor acordate persoane
indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achizitia de autoturisme noi in cadrul 
Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, denumit in continuare 
Programul, de catre institutiile de credit sau institutiile financiare neb
plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de 
eligibilitate ale finantatorilor, regulile de gestionare a garantiilor. 
Programul are urmatoarele caracteristici: 

caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intregul teritoriu al 

caracter social, reprezentat de interventia statului in procesul de garantare a 
finantarilor contractate de persoanele fizice pentru achizitia unui autoturism 

plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile 

este de 50 milioane lei. 
F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa evalueze, ori de cate ori este necesar, modul 
de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in 
functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului 
Finantelor Publice, denumit in continuare M.F.P 

garantiilor emise in numele si in contul statului este bugetul de stat.
Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului, care este suportat de catre 
beneficiar, se compune din rata dobanzii ROBOR la 6 luni plus o marja de maximum 3% 

ja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si 
cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii; marja nu include 
costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, prima de 

arantare, penalitatile percepute conform contractului de finantare.
Finantatorii sunt obligati sa mentina costurile de finantare prevazute anterior pe 

intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile 

e de inscriere/radiere in/din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

denumita in continuare AEGRM, a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului 

achizitionat in cadrul Programului, prevazuta de art. 4 din O.U.G. 
completarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de M.F.P., 

se efectueaza de catre finantatori. 

Guvernul a adoptat Normele de aplicare a Programului 

de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 891 din 8 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

aplicare a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 
stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si 

au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de 

ementeaza modul de 

acordare a garantiilor in numele si in contul statului de catre Fondul National de 

S.A. — IFN, denumit in 
continuare F.N.G.C.I.M.M., aferente finantarilor acordate persoanelor fizice care 
indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achizitia de autoturisme noi in cadrul 
Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, denumit in continuare 
Programul, de catre institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare eligibile, 
plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de 

aplicabilitatea acestuia pe intregul teritoriu al 

, reprezentat de interventia statului in procesul de garantare a 
finantarilor contractate de persoanele fizice pentru achizitia unui autoturism 

potrivit art. 3 alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile 

F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa evalueze, ori de cate ori este necesar, modul de utilizare 
de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in 
functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului 

emise in numele si in contul statului este bugetul de stat. 
, care este suportat de catre 

beneficiar, se compune din rata dobanzii ROBOR la 6 luni plus o marja de maximum 3% 
ja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si 

cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii; marja nu include 
costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, prima de 

arantare, penalitatile percepute conform contractului de finantare. 
Finantatorii sunt obligati sa mentina costurile de finantare prevazute anterior pe 

de finantare incheiate in conditiile 

e de inscriere/radiere in/din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, 
a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului 

O.U.G. nr. 66/2014, cu 
completarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de M.F.P., 

Guvernul a adoptat Normele de aplicare a Programului  

de stimulare a cumpararii de autoturisme noi 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Scopul prezentului regulament consta in 
regulilor de aplicare a acestora in situatiile de criza 

energetic national (SEN).

� Prin aplicarea masurilor precizate 
permanent al productiei de energie electrica

programate, prin cresterea productiei si reducerea consumului intern de energie 
electrica. 

� Reducerea consumului intern in situatii de criza

limitari. 

� Prezentul regulament 
de distributie, producatorii de energie electrica, clientii finali de ene
racordati direct in statiile electrice ale SEN si de catre furnizorii de energie electrica.

Identificarea si cuantificarea situatiilor de criza in functionarea SEN

� Situatia de criza in functionarea SEN apare ca urmare a unui deficit de puter

care pune in pericol functionarea SEN sau a unei zone a acestuia si care conduce la 
abaterea parametrilor de functionare in afara valorilor normate prevazute de Codul RET.

Stabilirea masurilor de salvgardare in situatii de criza in functionare

Principalele prevederi 

� Scopul acestui protocol este 
maximum a poluarii provenite din surse si activitati de pe uscat 

mentine o stare ecologica buna a Marii Negre, incluzand si ecosistemele marine si 
costiere. 

Scopul aplicarii protocolului

� In conformitate cu articolului VII al Conventiei si cu obiectivul de a proteja si conserva:

• mediul marin al Marii 

• zonele costiere ale Marii Negre

umede si lagunele costiere; si

• apele subterane care comunica cu Marea Neagra

Romania a ratificat Protocolul privind protectia 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 893 din 9 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 142/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
masurilor de salvgardare in situatii de criza aparute in functionarea 
Sistemului energetic national. 

Principalele prevederi 

Scopul prezentului regulament consta in stabilirea masurilor de salvgardare si a 

regulilor de aplicare a acestora in situatiile de criza aparute in functionarea Sistemului 
energetic national (SEN). 

Prin aplicarea masurilor precizate anterior se urmareste mentinerea echilibrului 

permanent al productiei de energie electrica cu consumul si schimburile externe 
programate, prin cresterea productiei si reducerea consumului intern de energie 

cerea consumului intern in situatii de criza in SEN se face in baza Normativului de 

Prezentul regulament se aplica de catre operatorul de transport si de sistem

de distributie, producatorii de energie electrica, clientii finali de ene
racordati direct in statiile electrice ale SEN si de catre furnizorii de energie electrica.

Identificarea si cuantificarea situatiilor de criza in functionarea SEN

Situatia de criza in functionarea SEN apare ca urmare a unui deficit de puter

care pune in pericol functionarea SEN sau a unei zone a acestuia si care conduce la 
abaterea parametrilor de functionare in afara valorilor normate prevazute de Codul RET.

Stabilirea masurilor de salvgardare in situatii de criza in functionare

Sistemului energetic national 

In Monitorul Oficial nr. 894 din 9 decembrie 2014 a fost publicata 
nr. 158/2014 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. 

 

Scopul acestui protocol este prevenirea, controlul si eliminarea, pe cat posibil, la 

maximum a poluarii provenite din surse si activitati de pe uscat 

mentine o stare ecologica buna a Marii Negre, incluzand si ecosistemele marine si 

Scopul aplicarii protocolului 

In conformitate cu articolului VII al Conventiei si cu obiectivul de a proteja si conserva:

mediul marin al Marii Negre; 

zonele costiere ale Marii Negre, inclusiv apele salmastre, apele costiere, zonele 
umede si lagunele costiere; si 

apele subterane care comunica cu Marea Neagra. 

Romania a ratificat Protocolul privind protectia 

mediului marin al Marii Negre 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 893 din 9 decembrie 2014 a fost publicat 
al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
masurilor de salvgardare in situatii de criza aparute in functionarea 

stabilirea masurilor de salvgardare si a 

aparute in functionarea Sistemului 

mentinerea echilibrului 

cu consumul si schimburile externe 
programate, prin cresterea productiei si reducerea consumului intern de energie 

in SEN se face in baza Normativului de 

se aplica de catre operatorul de transport si de sistem, operatorii 
de distributie, producatorii de energie electrica, clientii finali de energie electrica 
racordati direct in statiile electrice ale SEN si de catre furnizorii de energie electrica. 

Identificarea si cuantificarea situatiilor de criza in functionarea SEN 

Situatia de criza in functionarea SEN apare ca urmare a unui deficit de putere/energie, 
care pune in pericol functionarea SEN sau a unei zone a acestuia si care conduce la 
abaterea parametrilor de functionare in afara valorilor normate prevazute de Codul RET. 

Stabilirea masurilor de salvgardare in situatii de criza in functionarea 

In Monitorul Oficial nr. 894 din 9 decembrie 2014 a fost publicata Legea 

pentru ratificarea Protocolului privind protectia mediului 
marin al Marii Negre impotriva poluarii provenite din surse si activitati 

prevenirea, controlul si eliminarea, pe cat posibil, la 

maximum a poluarii provenite din surse si activitati de pe uscat pentru a obtine si 
mentine o stare ecologica buna a Marii Negre, incluzand si ecosistemele marine si 

In conformitate cu articolului VII al Conventiei si cu obiectivul de a proteja si conserva: 

, inclusiv apele salmastre, apele costiere, zonele 

Romania a ratificat Protocolul privind protectia  
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In Monitorul Ofici
nr. 1083/2014

pentru Ministerul Public.

Principalele prevederi 

� Numarul maxim de posturi

Hotararea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru 
Ministerul Public se suplimenteaza cu 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate

Numarul de posturi din Ministerul Public a fost suplimentat

In Monitorul Oficial nr. 900 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 1216/2014

Regulamentului privind organizarea si des
admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 279/2012.

Principalele prevederi 

� In vederea organizarii concursului, 
de date cu subiecte pentru testul de verificare a rationamentului logic

se actualizeaza periodic, in functie de necesitati. Subiectele elaborate pentru baza de 
date se pretesteaza ori de cate ori este necesar, in vederea masurarii statistice a 
validitatii si dificultatii acestora.

� Baza de date este gestionata

� Prestarea efectiva a activitatilor legate de constituirea si administrarea bazei de date 
este certificata de unul dintre directorii Institut

� Nu vor fi numite in comisii

gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor

declaratii pe propria raspundere in acest sens. 
� Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul

juridice, testul-grila de verificare a rationamentului logic si proba interviului si a 
baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisiile de elaborare a subiectelor 
corespunzatoare, iar solutionarea contestatiilor la barem
comisiile de solutionare a contestatiilor. 

� Evaluarea si notarea lucrarilor la probele scrise eliminatorii 

electronica. 
� Comisia de elaborare a subiectelor

pentru testul- grila de verificare a cunostintelor juridice, comisia de elaborare a 
subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul
verificare a rationamentului logic si comisia de examinare din c

� Prin exceptie, numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de 

date se face, in principiu, la inceputul anului calendaristic, in functie de necesitati si de 
calendarul estimativ al concursurilor si examenelor,
Superior al Magistraturii pentru anul respectiv.

CSM a adus modificari egulamentului privind 

desfasurarea concursului de admitere in magistratura

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

 

In Monitorul Oficial nr. 894 din 9 decembrie 2014 a fost publicata H
nr. 1083/2014 privind suplimentarea numarului maxim de posturi 
pentru Ministerul Public. 

Numarul maxim de posturi prevazut pentru Ministerul Public in art. 1 alin. (1) din 
Hotararea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru 

se suplimenteaza cu 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate

Numarul de posturi din Ministerul Public a fost suplimentat

In Monitorul Oficial nr. 900 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 1216/2014 a CSM pentru modificarea si completarea 
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de 
admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 279/2012. 

In vederea organizarii concursului, Institutul National al Magistraturii constituie o baza 

de date cu subiecte pentru testul de verificare a rationamentului logic

se actualizeaza periodic, in functie de necesitati. Subiectele elaborate pentru baza de 
date se pretesteaza ori de cate ori este necesar, in vederea masurarii statistice a 
validitatii si dificultatii acestora. 
Baza de date este gestionata exclusiv de catre Institutul National al Magistraturii

Prestarea efectiva a activitatilor legate de constituirea si administrarea bazei de date 
este certificata de unul dintre directorii Institutului National al Magistraturii.
Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la 

gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa 
declaratii pe propria raspundere in acest sens.  
Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grila de verificare a cunostintelor 

grila de verificare a rationamentului logic si proba interviului si a 
baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisiile de elaborare a subiectelor 
corespunzatoare, iar solutionarea contestatiilor la barem si a contestatiilor la punctaj, de 
comisiile de solutionare a contestatiilor.  
Evaluarea si notarea lucrarilor la probele scrise eliminatorii se realizeaza prin procesare 

Comisia de elaborare a subiectelor este compusa din: comisia de elabora
grila de verificare a cunostintelor juridice, comisia de elaborare a 

subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul
verificare a rationamentului logic si comisia de examinare din cadrul probei interviului.

numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de 

se face, in principiu, la inceputul anului calendaristic, in functie de necesitati si de 
calendarul estimativ al concursurilor si examenelor, aprobat de Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii pentru anul respectiv. 

CSM a adus modificari egulamentului privind organizarea si 

desfasurarea concursului de admitere in magistratura

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

8 

al nr. 894 din 9 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind suplimentarea numarului maxim de posturi 

prevazut pentru Ministerul Public in art. 1 alin. (1) din 
Hotararea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru 

se suplimenteaza cu 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate. 

Numarul de posturi din Ministerul Public a fost suplimentat 

In Monitorul Oficial nr. 900 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
a CSM pentru modificarea si completarea 

fasurarea concursului de 
admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului 

Institutul National al Magistraturii constituie o baza 

de date cu subiecte pentru testul de verificare a rationamentului logic, baza de date ce 
se actualizeaza periodic, in functie de necesitati. Subiectele elaborate pentru baza de 
date se pretesteaza ori de cate ori este necesar, in vederea masurarii statistice a 

exclusiv de catre Institutul National al Magistraturii. 
Prestarea efectiva a activitatilor legate de constituirea si administrarea bazei de date 

ului National al Magistraturii. 
persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la 

. Toti membrii comisiilor vor completa 

erificare a cunostintelor 

grila de verificare a rationamentului logic si proba interviului si a 
baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisiile de elaborare a subiectelor 

si a contestatiilor la punctaj, de 

aza prin procesare 

este compusa din: comisia de elaborare a subiectelor 
grila de verificare a cunostintelor juridice, comisia de elaborare a 

subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de 
adrul probei interviului. 

numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de 

se face, in principiu, la inceputul anului calendaristic, in functie de necesitati si de 
aprobat de Plenul Consiliului 

organizarea si 

desfasurarea concursului de admitere in magistratura 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� In vederea organizarii concursului, 
de date cu subiecte pentru testul de verificare a rationamentului logic

se actualizeaza periodic, in functie de necesitati. 
date se pretesteaza ori de cate ori este necesar, in vederea masurarii statistice a 
validitatii si dificultatii acestora.

� Baza de date este gestionata exclusiv de catre Institutul National al Magistraturii.

� Prestarea efectiva a activitatilor legate de constituirea si administrarea bazei de date 
este certificata de unul dintre directorii Institut

� Nu vor fi numite in comisii

gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa 
declaratii pe propria raspundere in acest sens. 

� Elaborarea subiectelor de concurs

juridice, testul-grila de verificare a rati
baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisiile de elaborare a subiectelor 
corespunzatoare, iar solutionarea contestatiilor la barem si a contestatiilor la punctaj, de 
comisiile de solutionare a contes

� Evaluarea si notarea lucrarilor la probele scrise eliminatorii 

electronica. 
� Comisia de elaborare a subiectelor

pentru testul- grila de verificare a cunostintelor j
subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul
verificare a rationamentului logic si comisia de examinare din cadrul probei interviului.

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul 

de absolvire a INM a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 895 din 9 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 4190/C/

criteriului de inaltime pentru ocuparea unor posturi vacante din 
unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Principalele prevederi

� Se stabileste limita minima de 175 cm inaltime

ocupe posturile vacante in cadrul grupelor de interventie din unitatile subordonate 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

� La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, 
criteriilor de inaltime pentru persoanele care candideaza la ocuparea posturilor vacante 
din sectorul operativ in cadrul sistemului administratiei penitenciare, 

Ocuparea unor posturi vacante din unitatile subordonate 

Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 900 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 1131/2014 a CSM pentru modificarea si completarea 
Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire 
a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006. 

Principalele prevederi 

In vederea organizarii concursului, Institutul National al Magistraturii constituie o baza 

de date cu subiecte pentru testul de verificare a rationamentului logic

se actualizeaza periodic, in functie de necesitati. Subiectele elaborate pentru baza de 
date se pretesteaza ori de cate ori este necesar, in vederea masurarii statistice a 
validitatii si dificultatii acestora. 
Baza de date este gestionata exclusiv de catre Institutul National al Magistraturii.

ctiva a activitatilor legate de constituirea si administrarea bazei de date 
este certificata de unul dintre directorii Institutului National al Magistraturii.
Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la 

patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa 
declaratii pe propria raspundere in acest sens.  
Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul- grila de verificare a cunostintelor 

grila de verificare a rationamentului logic si proba interviului si a 
baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisiile de elaborare a subiectelor 
corespunzatoare, iar solutionarea contestatiilor la barem si a contestatiilor la punctaj, de 
comisiile de solutionare a contestatiilor.  
Evaluarea si notarea lucrarilor la probele scrise eliminatorii se realizeaza prin procesare 

Comisia de elaborare a subiectelor este compusa din: comisia de elaborare a subiectelor 
grila de verificare a cunostintelor juridice, comisia de elaborare a 

subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul
verificare a rationamentului logic si comisia de examinare din cadrul probei interviului.

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul 

de absolvire a INM a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 895 din 9 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 4190/C/2014 al ministrului Justitiei privind stabilirea 
criteriului de inaltime pentru ocuparea unor posturi vacante din 
unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Principalele prevederi 

limita minima de 175 cm inaltime pentru persoanele care urmeaza sa 
ocupe posturile vacante in cadrul grupelor de interventie din unitatile subordonate 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul 1.330/C/2009

eriilor de inaltime pentru persoanele care candideaza la ocuparea posturilor vacante 
din sectorul operativ in cadrul sistemului administratiei penitenciare, 

Ocuparea unor posturi vacante din unitatile subordonate 

Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

mbrie 2014 a fost publicata 
a CSM pentru modificarea si completarea 

Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire 
a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului 

Institutul National al Magistraturii constituie o baza 

de date cu subiecte pentru testul de verificare a rationamentului logic, baza de date ce 
Subiectele elaborate pentru baza de 

date se pretesteaza ori de cate ori este necesar, in vederea masurarii statistice a 

Baza de date este gestionata exclusiv de catre Institutul National al Magistraturii. 
ctiva a activitatilor legate de constituirea si administrarea bazei de date 

ului National al Magistraturii. 
persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la 

patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa 

grila de verificare a cunostintelor 
onamentului logic si proba interviului si a 

baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisiile de elaborare a subiectelor 
corespunzatoare, iar solutionarea contestatiilor la barem si a contestatiilor la punctaj, de 

se realizeaza prin procesare 

este compusa din: comisia de elaborare a subiectelor 
uridice, comisia de elaborare a 

subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de 
verificare a rationamentului logic si comisia de examinare din cadrul probei interviului. 

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul  

In Monitorul Oficial nr. 895 din 9 decembrie 2014 a fost publicat 
al ministrului Justitiei privind stabilirea 

criteriului de inaltime pentru ocuparea unor posturi vacante din 
unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 

pentru persoanele care urmeaza sa 
ocupe posturile vacante in cadrul grupelor de interventie din unitatile subordonate 

Ordinul 1.330/C/2009 privind stabilirea 
eriilor de inaltime pentru persoanele care candideaza la ocuparea posturilor vacante 

din sectorul operativ in cadrul sistemului administratiei penitenciare, se abroga. 

Ocuparea unor posturi vacante din unitatile subordonate  

Administratiei Nationale a Penitenciarelor 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele prevederi

� Categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din bugetul ordonatorilor de credite

conformitate cu art. 18 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 
privind unele masuri in domen
directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in 
domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobata prin Legea nr. 222/2013, cu 
modificarile si completaril

• cheltuieli pentru lucrarile executate si serviciile prestate

obiectivele contractuale aferente sumelor datorate contractorilor in conditiile in 
care lucrarile executate si serviciile prestate sunt recunoscute, certificate si 
realizate in scopul proiectului;

• cheltuieli cu lucrari/servicii noi 

pentru care beneficiarul lanseaza procedura de atribuire, conform legii;

• revendicari ale contractorilor

beneficiar sau stabilite de Comisia de adjudecare a dispute
arbitraj, mediere sau de judecata;

• costuri de asistenta si expertiza juridica si tehnica

judecata, costuri de reprezentare in instantele de arbitraj si/sau judecata, taxe si 
onorarii; 

• sume datorate de benef

necesare reintregirii contului ISPA al masurii;

• penalitati de intarziere

prevederilor contractuale, neimputabile beneficiarului;

• alte cheltuieli 

masurilor ex
memorandumurilor de finantare.

� Ordonatorii de credite din bugetul carora se asigura finantarea cheltuielilor au 
sa ia toate masurile legale

prioritate a proiectelor ex

decembrie 2017. 

� Transferul sumelor aprobate in bugetul ordonatorilor de c

documentelor intocmite si prezentate de beneficiar, care isi asuma intreaga 
responsabilitate privind legalitatea, necesitatea si oportunitatea efectuarii platilor din 
sumele asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guve
aprobata prin Legea nr. 222/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Masuri in domeniul instrumentelor structurale 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 895 din 9 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1551/1244/573/2014 al ministrului Transporturilor, 
ministrului Fondurilor Europene si al Departamentului pentru Proiecte 
de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public
Promovarea Exporturilor privind modificarea si completarea Ordinului
nr. 842/303/573/845/2013. 

Principalele prevederi 

Categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din bugetul ordonatorilor de credite

conformitate cu art. 18 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 
privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii 
directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in 

ISPA din sectorul transporturi, aprobata prin Legea nr. 222/2013, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: 

cheltuieli pentru lucrarile executate si serviciile prestate

obiectivele contractuale aferente sumelor datorate contractorilor in conditiile in 
care lucrarile executate si serviciile prestate sunt recunoscute, certificate si 
realizate in scopul proiectului; 

cheltuieli cu lucrari/servicii noi necesare in vederea finalizarii masurilor ex
pentru care beneficiarul lanseaza procedura de atribuire, conform legii;

revendicari ale contractorilor in baza prevederilor contractuale, aprobate de 
beneficiar sau stabilite de Comisia de adjudecare a dispute
arbitraj, mediere sau de judecata; 

costuri de asistenta si expertiza juridica si tehnica, costuri de arbitraj si/sau de 
judecata, costuri de reprezentare in instantele de arbitraj si/sau judecata, taxe si 

sume datorate de beneficiar pentru debitele stabilite in sarcina acesteia

necesare reintregirii contului ISPA al masurii; 

penalitati de intarziere sau dobanzi pentru platile intarziate stabilite in baza 
prevederilor contractuale, neimputabile beneficiarului; 

alte cheltuieli legale, conforme si necesare pentru continuarea si finalizarea 
masurilor ex-ISPA, justificate de beneficiari, care se incadreaza in obiectivele
memorandumurilor de finantare. 

Ordonatorii de credite din bugetul carora se asigura finantarea cheltuielilor au 
sa ia toate masurile legale pe care le considera necesare pentru a asigura finantarea cu 

prioritate a proiectelor ex-ISPA in vederea finalizarii acestora pana la data de 31 

Transferul sumelor aprobate in bugetul ordonatorilor de credite

documentelor intocmite si prezentate de beneficiar, care isi asuma intreaga 
responsabilitate privind legalitatea, necesitatea si oportunitatea efectuarii platilor din 
sumele asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guve
aprobata prin Legea nr. 222/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Masuri in domeniul instrumentelor structurale 

care privesc beneficiarii directi 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 895 din 9 decembrie 2014 a fost publicat 
al ministrului Transporturilor, 

opene si al Departamentului pentru Proiecte 
de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si 
Promovarea Exporturilor privind modificarea si completarea Ordinului 

Categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din bugetul ordonatorilor de credite in 
conformitate cu art. 18 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 

iul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii 
directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in 

ISPA din sectorul transporturi, aprobata prin Legea nr. 222/2013, cu 

cheltuieli pentru lucrarile executate si serviciile prestate in conformitate cu 
obiectivele contractuale aferente sumelor datorate contractorilor in conditiile in 
care lucrarile executate si serviciile prestate sunt recunoscute, certificate si 

sare in vederea finalizarii masurilor ex-ISPA 
pentru care beneficiarul lanseaza procedura de atribuire, conform legii; 

in baza prevederilor contractuale, aprobate de 
beneficiar sau stabilite de Comisia de adjudecare a disputelor, instantele de 

, costuri de arbitraj si/sau de 
judecata, costuri de reprezentare in instantele de arbitraj si/sau judecata, taxe si 

iciar pentru debitele stabilite in sarcina acesteia, 

sau dobanzi pentru platile intarziate stabilite in baza 

, conforme si necesare pentru continuarea si finalizarea 
ISPA, justificate de beneficiari, care se incadreaza in obiectivele 

Ordonatorii de credite din bugetul carora se asigura finantarea cheltuielilor au obligatia 

pentru a asigura finantarea cu 

in vederea finalizarii acestora pana la data de 31 

redite se face in baza 
documentelor intocmite si prezentate de beneficiar, care isi asuma intreaga 
responsabilitate privind legalitatea, necesitatea si oportunitatea efectuarii platilor din 
sumele asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013, 
aprobata prin Legea nr. 222/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Masuri in domeniul instrumentelor structurale  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 899 din 11 decembrie 2014 a fost publicat 
Regulamentul nr. 16/2014

privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Principalele prevederi 

� Regulamentul stabileste 
Autoritatii de Supraveghere Financiara

cu prevederile art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 93/2012.

� Regulamentul se aplica entitatilor autorizate, reglementate si/sau supravegheate de 

A.S.F., in conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a 
atributiilor, prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum si persoanelor 
fizice si/sau juridice care solicita A.S.F. emiterea unui act individual si/sau pentru 
prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane.

� Prevederile prezentului regu

ASF a aprobat

In Monitorul Oficial nr. 901 din 11 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 2095/2014

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de constientizare 
a tinerilor privind protectia mediului in cadrul evenimentelor organizate 
in Cluj

Principalele prevederi 

� Ghidul de finantare 
solicitantului finantarii din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea 
Programului de constientizare a tinerilor privind protectia mediului in cadrul 
evenimentelor organiz
denumit in continuare Program.

Scopul si indicatorii de performanta ai Programului

� Scopul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a 
proiectelor vizand responsabilizarea, educarea si constientizarea publicului privind 
protectia mediului in Cluj

� Indicatorii de perform

tinta vizat de activitatile intreprinse si de indicatorii calitativi ai proiectelor.

� Finantarea Programului

� Programul se deruleaza in 

destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu.

A fost aprobat Ghidul de finantare a Programului de constientizare a 

tinerilor privind protectia mediului

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 899 din 11 decembrie 2014 a fost publicat 
Regulamentul nr. 16/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 
privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

stabileste veniturile care se constituie ca surse proprii de finantare ale 

Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., in conformitate 
prevederile art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 93/2012. 

e aplica entitatilor autorizate, reglementate si/sau supravegheate de 

, in conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a 
ute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum si persoanelor 

fizice si/sau juridice care solicita A.S.F. emiterea unui act individual si/sau pentru 
prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane. 

Prevederile prezentului regulament nu se aplica Fondului de Garantare a Asiguratilor

ASF a aprobat Regulamentul privind veniturile institutiei

In Monitorul Oficial nr. 901 din 11 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 2095/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de constientizare 
a tinerilor privind protectia mediului in cadrul evenimentelor organizate 
in Cluj-Napoca, Capitala europeana a tineretului in anul 2015.

 

 constituie un suport informativ complex, avand rolul de a furniza 
solicitantului finantarii din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea 
Programului de constientizare a tinerilor privind protectia mediului in cadrul 
evenimentelor organizate in Cluj-Napoca, Capitala europeana a tineretului in anul 2015, 
denumit in continuare Program. 

Scopul si indicatorii de performanta ai Programului 

il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a 
proiectelor vizand responsabilizarea, educarea si constientizarea publicului privind 
protectia mediului in Cluj-Napoca, Capitala europeana a tineretului in anul 2015.

Indicatorii de performanta ai Programului sunt reprezentati de dimensiunea grupului
tinta vizat de activitatile intreprinse si de indicatorii calitativi ai proiectelor.

Finantarea Programului se realizeaza de catre Administratia Fondului pentru Mediu.

Programul se deruleaza in anul 2015, in limita fondurilor prevazute cu aceasta 
destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu.

A fost aprobat Ghidul de finantare a Programului de constientizare a 

tinerilor privind protectia mediului 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 899 din 11 decembrie 2014 a fost publicat 
al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

veniturile care se constituie ca surse proprii de finantare ale 

, denumita in continuare A.S.F., in conformitate 
prevederile art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si 

e aplica entitatilor autorizate, reglementate si/sau supravegheate de 

, in conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a 
ute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum si persoanelor 

fizice si/sau juridice care solicita A.S.F. emiterea unui act individual si/sau pentru 
 

se aplica Fondului de Garantare a Asiguratilor. 

Regulamentul privind veniturile institutiei 

In Monitorul Oficial nr. 901 din 11 decembrie 2014 a fost publicat 
himbarilor Climatice 

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de constientizare 
a tinerilor privind protectia mediului in cadrul evenimentelor organizate 

Napoca, Capitala europeana a tineretului in anul 2015. 

constituie un suport informativ complex, avand rolul de a furniza 
solicitantului finantarii din Fondul pentru mediu informatii esentiale privind derularea 
Programului de constientizare a tinerilor privind protectia mediului in cadrul 

Napoca, Capitala europeana a tineretului in anul 2015, 

il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a 
proiectelor vizand responsabilizarea, educarea si constientizarea publicului privind 

Napoca, Capitala europeana a tineretului in anul 2015. 

sunt reprezentati de dimensiunea grupului-
tinta vizat de activitatile intreprinse si de indicatorii calitativi ai proiectelor. 

se realizeaza de catre Administratia Fondului pentru Mediu. 

prevazute cu aceasta 
destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu. 

A fost aprobat Ghidul de finantare a Programului de constientizare a 



 

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

 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
O.U.G. nr. 79/2014

contabilitatii nr. 82/1991.

Principalele prevederi 

� Persoanele fizice care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri

conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la 
optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit 
reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legisl
fiscala se prevede altfel.

� Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activit

elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului 
Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:

• de catre Banca Nationala a Romaniei

financiare nebancare, definite potrivit 
general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, 
definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror
activitate este limitata la prestarea de 
moneda electronica si prestare de servicii de plata, si pentru Fondul de garantare 
a depozitelor in sistemul bancar;

• de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

reglementate si supr

� Societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de 
societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate

prevazute de reglementarile contabile aplicabi

� Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte

conduse de catre directorul economic, contabilul
indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice 
superioare. 

� Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic

sef se intelege o persoana angajata potrivit legii si care are atributii privind conducerea 
contabilitatii entitatii. 

� Exercitiul financiar reprezinta perioad
anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

� Durata exercitiului financiar este de 12 luni

� Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic

Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si pentru 
persoanele juridice cu sediul in Romania.

� Exercitiul financiar al unitatilor nou

� Exercitiul financiar al unei persoane jur

incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe 
lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de 
cel precedent, indiferent de durata sa.

Legea contabilitatii a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
O.U.G. nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii 
contabilitatii nr. 82/1991. 

Persoanele fizice care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri

conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la 
ora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit 

reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legisl
fiscala se prevede altfel. 

Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activit

elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului 
Finantelor Publice, dupa cum urmeaza: 

de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile 
financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul 
general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, 
definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror
activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de 
moneda electronica si prestare de servicii de plata, si pentru Fondul de garantare 
a depozitelor in sistemul bancar; 

de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru entitatile autorizate, 
reglementate si supravegheate de aceasta institutie. 

, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de 
intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate

mentarile contabile aplicabile. 

Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte

conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa 
indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice 

persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic

sef se intelege o persoana angajata potrivit legii si care are atributii privind conducerea 

reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare 
anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. 

Durata exercitiului financiar este de 12 luni. 

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul in 
care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si pentru 

persoanele juridice cu sediul in Romania. 

Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare 
incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe 
lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de 

rent de durata sa. 

contabilitatii a suferit modificari 

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

12 

In Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 a fost publicata 
pentru modificarea si completarea Legii 

Persoanele fizice care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri au obligatia sa 
conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la 

ora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit 
reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia 

Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se 
elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului 

, pentru institutiile de credit, institutiile 
reglementarilor legale, inscrise in Registrul 

general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, 
definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror 

servicii de plata, respectiv emitere de 
moneda electronica si prestare de servicii de plata, si pentru Fondul de garantare 

, pentru entitatile autorizate, 

, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de 
intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile 

Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, 
sef sau alta persoana imputernicita sa 

indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice 

persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-
sef se intelege o persoana angajata potrivit legii si care are atributii privind conducerea 

a pentru care trebuie intocmite situatiile financiare 

pentru sucursalele cu sediul in 
care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si pentru 

incepe la data infiintarii, potrivit legii. 

incepe in ziua urmatoare 
incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe 
lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1228/2014

de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului, 
in perioada 1 ianuarie

Principalele prevederi 

� Titlul schemei de ajutor de minimis:
expozitii internationale in strainatate

� Prezenta procedura instituie o 
operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate" (schema).

� Acordarea ajutoarelor de minimis

respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de R
1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din 
Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Scopul schemei 

� Scopul prezentei scheme este 
de export pe pietele externe

expozitii internationale.

Obiectivele schemei 

� Obiectivele schemei sunt:

• promovarea exportului

• imbunatatirea structurii exportului

• imbunatatirea

� Necesitatea implementarii schemei

� Implementarea schemei este necesara 
economici pentru promovarea produselor si serviciilor romanesti pe pietele ex
interes. 

� Domeniul de aplicare 

�  Prezenta schema se aplica ajutoarelor pentru promovarea exportului din toate 

domeniile, cu exceptia:

• ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in 
sectoarele pescuitului si acvacultur
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind 
organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de 
acvacultura; 

• ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoa
domeniul productiei primare de produse agricole;

• ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in 
sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:

� atunci cand valoarea 
unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari ori introduse pe 
piata de intreprinderile respective;

� atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau 
integrala catre producatorii primari

Instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din 

Programul de promovare a exportului

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1228/2014 privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor 
de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului, 
in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015. 

Titlul schemei de ajutor de minimis: "Participarea operatorilor economici la targuri si 

expozitii internationale in strainatate" 

Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita "Participarea 
operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate" (schema).

Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul acestei scheme se va face numai cu 
respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 
1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din 
Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Scopul prezentei scheme este de a sustine operatorii economici in promovarea ofertei 

de export pe pietele externe prin participarea, sub pavilion national, la targuri si 
expozitii internationale. 

Obiectivele schemei sunt: 

promovarea exportului; 

imbunatatirea structurii exportului; 

imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe

Necesitatea implementarii schemei 

Implementarea schemei este necesara pentru sustinerea actiunilor operatorilor 

pentru promovarea produselor si serviciilor romanesti pe pietele ex

 

se aplica ajutoarelor pentru promovarea exportului din toate 

, cu exceptia: 

ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in 
sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind 
organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de 

ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoa
domeniul productiei primare de produse agricole; 

ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in 
sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:

atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii 
unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari ori introduse pe 
piata de intreprinderile respective; 

atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau 
grala catre producatorii primari. 

Instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din 

Programul de promovare a exportului 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor 

de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului, 

Participarea operatorilor economici la targuri si 

denumita "Participarea 
operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate" (schema). 

in cadrul acestei scheme se va face numai cu 
egulamentul (UE) nr. 

1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din 
Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

ici in promovarea ofertei 

prin participarea, sub pavilion national, la targuri si 

accesului produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe. 

pentru sustinerea actiunilor operatorilor 

pentru promovarea produselor si serviciilor romanesti pe pietele externe de 

se aplica ajutoarelor pentru promovarea exportului din toate 

ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in 
ii, astfel cum sunt reglementate de 

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind 
organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de 

ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in 

ajutoarelor acordate operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in 
sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: 

ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii 
unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari ori introduse pe 

atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau 

Instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din 
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In Monitorul Oficial nr. 905 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1268/1694/2014

ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Ordinului ministrului 
Economiei si Finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor 
eligibile pentru Programul operational Asistenta Tehnica.

Principalele prevederi 

� Cererile de rambursare depuse de 

cuprind cheltuieli platite incepand cu 1 februarie 2014 si prin care se solicita valoarea 
eligibila conform modalitatii de calcul aferente majorarii salariale, 
Autoritatea de management pe

ca beneficiarii sa solicite diferenta dintre valoarea eligibila calculata potrivit art. 3 alin 
(161) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea 
chelruielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta Tehnica, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si valoarea eligibila solicitata.

Cheltuielile eligibile pentru Programul operational Asistenta Tehnica

In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordin

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru 
aprobarea Regulamentului privind intocmirea si comunicarea 
referatului de evaluare profesionala de catre conducatorul parchetulu
sub coordonarea, controlul si conducerea caruia isi desfasoara 
activitatea politistii din cadrul politiei judiciare.

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileste 
evaluare profesionala

conducerea caruia isi desfasoara activitatea politistii din cadrul politiei judiciare, precum 
si procedura de comunicare a referatului catre seful unitatii de politie care a solicitat 
intocmirea acestuia. 

� Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, 
Directia Generala Anticoruptie si unitatile teritoriale ale acestora, precum si Corpul de 
control al ministrului afacerilor interne vor solicita si vor 
profesionala anuala a politistilor care fac parte din politia judiciara

intocmit de conducatorul parchetului sub coordonarea, controlul si conducerea caruia isi 
desfasoara activitatea lucratorii de politie judiciara.

� Sefii structurilor de politie

profesionale a politistilor din cadrul politiei judiciare, au obligatia sa solicite 
conducatorului parchetului competent intocmirea referatului de evaluare.

� Pentru posturile de politie si sectiile de politie rurala

seful politiei orasenesti sau al politiei municipale, sub coordonarea caruia se afla acestea.

Evaluarea profesionala a politistilor din cadrul politiei judiciare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 905 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1268/1694/2014 al ministrului Fondurilor Europene si al 
ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Ordinului ministrului 
Economiei si Finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor 
eligibile pentru Programul operational Asistenta Tehnica.

Cererile de rambursare depuse de beneficiari pana la data prezentului ordin, care 
cuprind cheltuieli platite incepand cu 1 februarie 2014 si prin care se solicita valoarea 
eligibila conform modalitatii de calcul aferente majorarii salariale, pot fi aprobate de 

Autoritatea de management pentru Programul operational Asistenta Tehnica

ca beneficiarii sa solicite diferenta dintre valoarea eligibila calculata potrivit art. 3 alin 
) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea 

le pentru Programul operational Asistenta Tehnica, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si valoarea eligibila solicitata. 

Cheltuielile eligibile pentru Programul operational Asistenta Tehnica

In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 179/3119/2014 al ministrului Afacerilor Interne si al 
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru 
aprobarea Regulamentului privind intocmirea si comunicarea 
referatului de evaluare profesionala de catre conducatorul parchetulu
sub coordonarea, controlul si conducerea caruia isi desfasoara 
activitatea politistii din cadrul politiei judiciare. 

Prezentul regulament stabileste continutul si termenul privind intocmirea referatului de 

evaluare profesionala de catre conducatorul parchetului sub coordonarea, controlul si 
conducerea caruia isi desfasoara activitatea politistii din cadrul politiei judiciare, precum 
si procedura de comunicare a referatului catre seful unitatii de politie care a solicitat 

Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, 
Directia Generala Anticoruptie si unitatile teritoriale ale acestora, precum si Corpul de 
control al ministrului afacerilor interne vor solicita si vor tine cont, la 
profesionala anuala a politistilor care fac parte din politia judiciara

intocmit de conducatorul parchetului sub coordonarea, controlul si conducerea caruia isi 
desfasoara activitatea lucratorii de politie judiciara. 

efii structurilor de politie, cu 30 de zile inainte de perioada realizarii evaluarii anuale 
profesionale a politistilor din cadrul politiei judiciare, au obligatia sa solicite 
conducatorului parchetului competent intocmirea referatului de evaluare.

posturile de politie si sectiile de politie rurala, solicitarea se va formula de catre 
seful politiei orasenesti sau al politiei municipale, sub coordonarea caruia se afla acestea.

Evaluarea profesionala a politistilor din cadrul politiei judiciare

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 905 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
al ministrului Fondurilor Europene si al 

ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Ordinului ministrului 
Economiei si Finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor 
eligibile pentru Programul operational Asistenta Tehnica. 

pana la data prezentului ordin, care 
cuprind cheltuieli platite incepand cu 1 februarie 2014 si prin care se solicita valoarea 

pot fi aprobate de 

ntru Programul operational Asistenta Tehnica, urmand 
ca beneficiarii sa solicite diferenta dintre valoarea eligibila calculata potrivit art. 3 alin 

) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea 
le pentru Programul operational Asistenta Tehnica, republicat, cu 

Cheltuielile eligibile pentru Programul operational Asistenta Tehnica 

In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicat 
al ministrului Afacerilor Interne si al 

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru 
aprobarea Regulamentului privind intocmirea si comunicarea 
referatului de evaluare profesionala de catre conducatorul parchetului 
sub coordonarea, controlul si conducerea caruia isi desfasoara 

continutul si termenul privind intocmirea referatului de 

de catre conducatorul parchetului sub coordonarea, controlul si 
conducerea caruia isi desfasoara activitatea politistii din cadrul politiei judiciare, precum 
si procedura de comunicare a referatului catre seful unitatii de politie care a solicitat 

Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, 
Directia Generala Anticoruptie si unitatile teritoriale ale acestora, precum si Corpul de 

tine cont, la evaluarea 

profesionala anuala a politistilor care fac parte din politia judiciara, de referatul 
intocmit de conducatorul parchetului sub coordonarea, controlul si conducerea caruia isi 

, cu 30 de zile inainte de perioada realizarii evaluarii anuale 
profesionale a politistilor din cadrul politiei judiciare, au obligatia sa solicite 
conducatorului parchetului competent intocmirea referatului de evaluare. 

, solicitarea se va formula de catre 
seful politiei orasenesti sau al politiei municipale, sub coordonarea caruia se afla acestea. 

Evaluarea profesionala a politistilor din cadrul politiei judiciare 
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In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 201
O.U.G. nr. 80/2014

571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative.

Principalele prevederi 

� Venitul net anual din activitati independente

datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile 
efectuate in scopul realizarii de venituri.

� Contribuabilii pentru care 
obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net 
anual. 

� Modelul si continutul 
ministrului finantelor publice.

� Contribuabilii care desfasoara activitati

de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din 
Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.

� Pentru determinarea venitului net din drepturi 

contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta 
fiscala sau isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de 
platitorul de venit. Contribuabilii care isi in
documentelor emise de platitorul de venit au obligatia sa arhiveze si sa pastreze 
documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege si 
nu au obligatii privind evidenta 

Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu

� Optiunea de a determina venitul net in sistem real

este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi
considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la 
sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul 
estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pa
data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

� Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea 

bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 7
(1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata 
anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, 
individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati indep
in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Platile 
anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal 
competent. 

� Prin exceptie, contribuabilii pot opta pen

folosintei bunurilor in sistem real

art. 48. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina 
venitul net din cedarea fo
contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligatii de completare a Registrului de 
evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Au fos

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 201
O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative.

 

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile 
efectuate in scopul realizarii de venituri. 

Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au
obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net 

Modelul si continutul Registrului de evidenta fiscala vor fi aprobate prin ordin al 
ministrului finantelor publice. 

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza 

au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din 
Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.

determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala

contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta 
fiscala sau isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de 
platitorul de venit. Contribuabilii care isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza 
documentelor emise de platitorul de venit au obligatia sa arhiveze si sa pastreze 
documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege si 
nu au obligatii privind evidenta contabila. 

Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitate

determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate 
este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi
considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la 
sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul 
estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pa
data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea 

sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 7
(1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata 
anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, 

o forma de asociere, venituri din activitati independente determinate 
in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Platile 
anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal 

contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea 

folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor 
art. 48. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina 
venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligatii de completare a Registrului de 
evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile. 

Au fost aduse modificari Codului fiscal 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicata 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative. 

se determina in sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile 

se efectueaza in sistem real au 
obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net 

vor fi aprobate prin ordin al 

pentru care venitul net se determina pe baza 

au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din 
Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila. 

de proprietate intelectuala, 
contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta 
fiscala sau isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de 

deplinesc obligatiile declarative direct pe baza 
documentelor emise de platitorul de venit au obligatia sa arhiveze si sa pastreze 
documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege si 

se datele din contabilitate 

, pe baza datelor din contabilitate 
este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se 
considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la 
sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul 
estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la 
data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani. 

Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea 

sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. 
(1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata 
anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, 

endente determinate 
in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Platile 
anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal 

tru determinarea venitului net din cedarea 

, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor 
art. 48. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina 

losintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligatii de completare a Registrului de 
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In Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 574 din 16 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 
216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a 
1.369.125 de actiuni.

Principalele prevederi 

� Prin Adresa nr. 9.424 din 9 septembrie 2014
finala din Constitutie, ale art. 13 alin. (1) lit. f) din
si functionarea institutiei Avocatul Poporului
organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, 
sesizat Curtea Constitutionala cu except

nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni 
detinute de stat la Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” 
Constanta, reprezentand 20% din capi
Constanta. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului sustine

normativ criticat, in temeiul caruia a fost transmis catre Consiliul Local al Municipiului 
Constanta dreptul de proprietate asupra unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de 
stat la Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” 
dreptul de proprietate privata al statului si contravine dispozitiilor art. 136 alin. (1) si (2) 
din Constitutie, avand in vedere ca beneficiarul dreptului transmis nu poate fi titular de 
drepturi si obligatii. In acest sens, arata ca, potrivit dispozitiilor art. 121 alin. (2) din 
Constitutie si ale art. 1alin. (2) lit. d) din Legea administratiei pub
consiliile locale si primarii sunt autoritati ale administratiei publice, prin care se 
realizeaza autonomia locala in comune si orase, si functioneaza ca autoritati deliberative, 
care rezolva treburile publice din comune si orase.

� De asemenea, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, unitatile administrativ
teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si 
patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din rapor
persoane fizice sau juridice, in conditiile legii. Prin urmare, transmiterea unei parti din 
patrimoniul statului catre o entitate care nu poate fi titular de drepturi si obligatii, in 
speta consiliul local, neavand patrimoniu
proprietate privata a statului, prin prisma beneficiarului dreptului.

� In concluzie, se arata in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, prin transmiterea 
cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125. de actiuni detinute
Nationala Administratia Porturilor Maritime” 
capitalul social, catre Consiliul Local al Municipiului Constanta, se aduce atingere 
dreptului de proprietate al statului si al unitatilor administrati
este prevazut in art. 136 alin. (2) din Constitutie

� Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate

Avocatul Poporului si a constatat ca Legea nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu 

gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat la Compania Nationala 

„Administratia Porturilor Maritime 

social, catre Consiliul Local al Municipiului Constanta este neconstitutionala, in 

ansamblu. 

Transmiterea cu titlu gratuit a unor actiuni detinute de stat la Compania 

Nationala „Administratia Porturilor 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 574 din 16 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 
216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a 
1.369.125 de actiuni. 

r. 9.424 din 9 septembrie 2014, in temeiul prevederilor art. 146 lit. d) teza 
finala din Constitutie, ale art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea 

institutiei Avocatul Poporului si ale art. 32 din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, Avocatul Poporului a 

sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii 

privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni 
detinute de stat la Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” 
Constanta, reprezentand 20% din capitalul social, catre Consiliul Local al Municipiului 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului sustine

normativ criticat, in temeiul caruia a fost transmis catre Consiliul Local al Municipiului 
de proprietate asupra unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de 

stat la Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” — S.A. Constanta, incalca 
dreptul de proprietate privata al statului si contravine dispozitiilor art. 136 alin. (1) si (2) 
din Constitutie, avand in vedere ca beneficiarul dreptului transmis nu poate fi titular de 
drepturi si obligatii. In acest sens, arata ca, potrivit dispozitiilor art. 121 alin. (2) din 
Constitutie si ale art. 1alin. (2) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
consiliile locale si primarii sunt autoritati ale administratiei publice, prin care se 
realizeaza autonomia locala in comune si orase, si functioneaza ca autoritati deliberative, 
care rezolva treburile publice din comune si orase.  
De asemenea, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, unitatile administrativ
teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si 
patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din rapor
persoane fizice sau juridice, in conditiile legii. Prin urmare, transmiterea unei parti din 
patrimoniul statului catre o entitate care nu poate fi titular de drepturi si obligatii, in 
speta consiliul local, neavand patrimoniu propriu, constituie o incalcare a dreptului de 
proprietate privata a statului, prin prisma beneficiarului dreptului. 
In concluzie, se arata in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, prin transmiterea 
cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125. de actiuni detinute de stat la Compania 
Nationala Administratia Porturilor Maritime” — S.A. Constanta, reprezentand 20% din 
capitalul social, catre Consiliul Local al Municipiului Constanta, se aduce atingere 
dreptului de proprietate al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum 
este prevazut in art. 136 alin. (2) din Constitutie. 
Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de 

si a constatat ca Legea nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu 

a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat la Compania Nationala 

„Administratia Porturilor Maritime — S.A. Constanta, reprezentand 20% din capitalul 

social, catre Consiliul Local al Municipiului Constanta este neconstitutionala, in 

Transmiterea cu titlu gratuit a unor actiuni detinute de stat la Compania 

Administratia Porturilor Maritime” 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. 889 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 574 din 16 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 
216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 

, in temeiul prevederilor art. 146 lit. d) teza 
Legea nr. 35/1997 privind organizarea 

si ale art. 32 din Legea nr. 47/1992 privind 
Avocatul Poporului a 

ia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii 

privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de actiuni 
detinute de stat la Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” — S.A. 

talul social, catre Consiliul Local al Municipiului 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului sustine ca actul 
normativ criticat, in temeiul caruia a fost transmis catre Consiliul Local al Municipiului 

de proprietate asupra unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de 
S.A. Constanta, incalca 

dreptul de proprietate privata al statului si contravine dispozitiilor art. 136 alin. (1) si (2) 
din Constitutie, avand in vedere ca beneficiarul dreptului transmis nu poate fi titular de 
drepturi si obligatii. In acest sens, arata ca, potrivit dispozitiilor art. 121 alin. (2) din 

lice locale nr. 215/2001, 
consiliile locale si primarii sunt autoritati ale administratiei publice, prin care se 
realizeaza autonomia locala in comune si orase, si functioneaza ca autoritati deliberative, 

De asemenea, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, unitatile administrativ-
teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si 
patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din raporturile cu alte 
persoane fizice sau juridice, in conditiile legii. Prin urmare, transmiterea unei parti din 
patrimoniul statului catre o entitate care nu poate fi titular de drepturi si obligatii, in 

tuie o incalcare a dreptului de 

In concluzie, se arata in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, prin transmiterea 
de stat la Compania 

S.A. Constanta, reprezentand 20% din 
capitalul social, catre Consiliul Local al Municipiului Constanta, se aduce atingere 

teritoriale, astfel cum 

ridicata direct de 
si a constatat ca Legea nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu 

a unui pachet de 1.369.125 de actiuni detinute de stat la Compania Nationala 

S.A. Constanta, reprezentand 20% din capitalul 

social, catre Consiliul Local al Municipiului Constanta este neconstitutionala, in 

Transmiterea cu titlu gratuit a unor actiuni detinute de stat la Compania 

este neconstitutionala 
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In Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 681 din 13 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 
alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea civila din 28 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 7.348/117/2013, 
Tribunalul Cluj — Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de 

munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Dan Jitaru intr
cauza avand ca obiect contencios administrativ fiscal.

� In motivarea exceptiei de 

in grad de handicap accentuat (fiind diagnosticat cu scleroza multipla) si realizeaza 
venituri din profesii liberale (exercita profesia de avocat). Sustine, in esenta, ca 
prevederile art. 55 ali
neconstitutionale in masura in care induc „o discriminare directa a persoanelor incadrate 
in grad de handicap care realizeaza venituri din profesii liberale fata de persoanele care 
realizeaza venituri din salarii, in sensul in care veniturile salariale nu sunt impozabile, iar 
veniturile din profesii liberale sunt supuse impozitarii.”

� Tribunalul Cluj — Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal

munca si asigurari sociale
masura in care se poate interpreta ca textul criticat induce o discriminare directa in 
raport de cele doua categorii de venituri realizate de aceleasi persoane incadrate in grad 
de handicap grav sau accentuat, respectiv de apartenenta persoanelor care realizeaza 
veniturile la profesiile liberale sau la celelalte profesii salarizate, cu incalcareaart. 16 din 
Constitutie, si in masura in care textul legal contravine principiului asezarii juste
sarcinilor fiscale, prevazut de art. 56 din Constitutie”.

� In conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de 
sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, 
Guvernului, precum si Avocatulu
privire la exceptia de neconstitutionalitate.

� Avocatul Poporului considera 

571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale. In acest sens, ara
retinuta critica formulata prin raportare la dispozitiile art. 16 si art. 56 din Constitutie, 
deoarece autorul exceptiei vizeaza mai degraba o lacuna a legii, solicitand, in realitate, o 
completare a dispozitiilor legale criticate in sens
plata impozitului si veniturile obtinute din exercitarea profesiilor liberale. Or, o atare 
critica privind o omisiune de reglementare nu are relevanta constitutionala.

� Curtea Constitutionala a admis exceptia de nec

in Dosarul nr. 7.348/117/2013 al Tribunalului Cluj 
administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale 
prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea

constitutionale in masura in care se interpreteaza ca nu sunt venituri impozabile, in 

intelesul impozitului pe venit, veniturile realizate in mod individual din exercitarea 

unei profesii libere de catre persoanele cu

CC: Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din exercitarea unei 

profesii libere de catre persoanele cu handicap grav

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 681 din 13 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 
alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prin Incheierea civila din 28 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 7.348/117/2013, 
Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de 

munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

itutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 

. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Dan Jitaru intr
cauza avand ca obiect contencios administrativ fiscal. 
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca este incadrat 
in grad de handicap accentuat (fiind diagnosticat cu scleroza multipla) si realizeaza 
venituri din profesii liberale (exercita profesia de avocat). Sustine, in esenta, ca 
prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal sunt 
neconstitutionale in masura in care induc „o discriminare directa a persoanelor incadrate 
in grad de handicap care realizeaza venituri din profesii liberale fata de persoanele care 

venituri din salarii, in sensul in care veniturile salariale nu sunt impozabile, iar 
veniturile din profesii liberale sunt supuse impozitarii.” 

Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal

munca si asigurari sociale apreciaza ca „exceptia ar putea fi gasita ca fiind intemeiata, in 
masura in care se poate interpreta ca textul criticat induce o discriminare directa in 
raport de cele doua categorii de venituri realizate de aceleasi persoane incadrate in grad 

grav sau accentuat, respectiv de apartenenta persoanelor care realizeaza 
veniturile la profesiile liberale sau la celelalte profesii salarizate, cu incalcareaart. 16 din 
Constitutie, si in masura in care textul legal contravine principiului asezarii juste
sarcinilor fiscale, prevazut de art. 56 din Constitutie”. 
In conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de 
sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, 
Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu 
privire la exceptia de neconstitutionalitate. 
Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale. In acest sens, ara
retinuta critica formulata prin raportare la dispozitiile art. 16 si art. 56 din Constitutie, 
deoarece autorul exceptiei vizeaza mai degraba o lacuna a legii, solicitand, in realitate, o 
completare a dispozitiilor legale criticate in sensul de a se prevedea ca sunt scutite de la 
plata impozitului si veniturile obtinute din exercitarea profesiilor liberale. Or, o atare 
critica privind o omisiune de reglementare nu are relevanta constitutionala.
Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Dan Jitaru 
in Dosarul nr. 7.348/117/2013 al Tribunalului Cluj — Sectia mixta de contencios 
administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale si a constatat ca 

prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt 

constitutionale in masura in care se interpreteaza ca nu sunt venituri impozabile, in 

intelesul impozitului pe venit, veniturile realizate in mod individual din exercitarea 

unei profesii libere de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat.

CC: Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din exercitarea unei 

profesii libere de catre persoanele cu handicap grav

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 681 din 13 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 
alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Prin Incheierea civila din 28 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 7.348/117/2013, 
Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de 

munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

itutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 

. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Dan Jitaru intr-o 

autorul acesteia arata ca este incadrat 
in grad de handicap accentuat (fiind diagnosticat cu scleroza multipla) si realizeaza 
venituri din profesii liberale (exercita profesia de avocat). Sustine, in esenta, ca 

n. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal sunt 
neconstitutionale in masura in care induc „o discriminare directa a persoanelor incadrate 
in grad de handicap care realizeaza venituri din profesii liberale fata de persoanele care 

venituri din salarii, in sensul in care veniturile salariale nu sunt impozabile, iar 

Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de 
apreciaza ca „exceptia ar putea fi gasita ca fiind intemeiata, in 

masura in care se poate interpreta ca textul criticat induce o discriminare directa in 
raport de cele doua categorii de venituri realizate de aceleasi persoane incadrate in grad 

grav sau accentuat, respectiv de apartenenta persoanelor care realizeaza 
veniturile la profesiile liberale sau la celelalte profesii salarizate, cu incalcareaart. 16 din 
Constitutie, si in masura in care textul legal contravine principiului asezarii juste a 

In conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de 
sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, 

si formula punctele de vedere cu 

ca prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale. In acest sens, arata ca nu poate fi 
retinuta critica formulata prin raportare la dispozitiile art. 16 si art. 56 din Constitutie, 
deoarece autorul exceptiei vizeaza mai degraba o lacuna a legii, solicitand, in realitate, o 

ul de a se prevedea ca sunt scutite de la 
plata impozitului si veniturile obtinute din exercitarea profesiilor liberale. Or, o atare 
critica privind o omisiune de reglementare nu are relevanta constitutionala. 

ridicata de Dan Jitaru 
Sectia mixta de contencios 

si a constatat ca 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt 

constitutionale in masura in care se interpreteaza ca nu sunt venituri impozabile, in 

intelesul impozitului pe venit, veniturile realizate in mod individual din exercitarea 

handicap grav sau accentuat. 

CC: Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din exercitarea unei 

profesii libere de catre persoanele cu handicap grav 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 7 martie 2014 
Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

142 alin. (1) teza intai, art. 143 alin. (1) si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de 

procedura civila. 
� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

alin. (1) teza intai si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de procedura civila sunt 
neconstitutionale, deoarece instanta chemata sa judece asupra cererii de stramutare este 
chiar instanta din care face 
stramutare, prin urmare insasi ratiunea stramutarii este golita de continut. 

� Mai arata ca exista indoiala cu privire la impartialitatea judecatorului care urmeaza sa 
solutioneze procesul din cauza calitatii uneia dintre parti care este judecator la curtea de 
apel si membru in Colegiul de conducere al acestei instante. 

� Aceste indoieli subzista indiferent de instanta din circumscriptia curtii de apel la care va fi 
trimisa cauza spre judecare. 

� Astfel, dispozitiile legale criticate incalca dreptul la un proces echitabil si principiul 
impartialitatii justitiei, intrucat exista o realitate obiectiva din care rezulta o banuiala 
legitima privind lipsa de impartialitate a instantei chemate sa se pronu
stramutare, reprezentata de apartenenta la instanta si la Colegiul de conducere al instantei 
a persoanei a carei calitate o reprezinta motivul cererii de stramutare. 

� Mai sustine ca cerinta impartialitatii tribunalului, cerinta privit
obiectiv, cat si din punct de vedere subiectiv, raportat la calitatea partilor, rezulta si din 
prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale. 

� Referitor la sintagma "cu darea unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei" cuprinsa in 
dispozitiile in art. 143 alin. (1) din Codul de procedura civila, autoarea exceptiei arata ca 
aceasta este neconstitutionala, deoarece instituie o conditie restrictiva de acces la justitie, 
respectiv de exercitare a cererii de suspendare. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea, cu majoritate de voturi, exceptiei de 

neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "Suport Colect" 
Bucuresti in Dosarul nr. 134/39/2014 al Curti
ca dispozitiile art. 142 alin. (1) teza intai si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de 

procedura civila sunt constitutionale in masura in care motivul de banuiala legitima nu se 

raporteaza la calitatea de judecator la curtea de apel a uneia dintre parti

� Curtea a respins, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, exceptia de 

neconstitutionalitate ridicata de aceeasi parte in acelasi dosar al aceleiasi instante si a 

constatat ca dispozitiile art. 

sintagma "cu darea unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei", sunt constitutionale in raport 

cu criticile formulate. 

In Monitorul Oficial nr. 897 din 10 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 
alin. (1) teza intai, art. 143 alin. (1) cu referir
unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei" si ale art. 145 alin. (1) teza intai 
din Codul de procedura civila.

Curtea Constitutionala a admis exceptia de 

neconstitutionalitate a art. 142 NCPC

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

 

n Incheierea din 7 martie 2014 Curtea de Apel Suceava - Sectia I civila a sesizat Curtea 

Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

142 alin. (1) teza intai, art. 143 alin. (1) si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile art. 142 
alin. (1) teza intai si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de procedura civila sunt 
neconstitutionale, deoarece instanta chemata sa judece asupra cererii de stramutare este 
chiar instanta din care face parte persoana a carei calitate o reprezinta motivul cererii de 
stramutare, prin urmare insasi ratiunea stramutarii este golita de continut. 
Mai arata ca exista indoiala cu privire la impartialitatea judecatorului care urmeaza sa 

cauza calitatii uneia dintre parti care este judecator la curtea de 
apel si membru in Colegiul de conducere al acestei instante.  
Aceste indoieli subzista indiferent de instanta din circumscriptia curtii de apel la care va fi 
trimisa cauza spre judecare.  
Astfel, dispozitiile legale criticate incalca dreptul la un proces echitabil si principiul 
impartialitatii justitiei, intrucat exista o realitate obiectiva din care rezulta o banuiala 
legitima privind lipsa de impartialitate a instantei chemate sa se pronunte asupra cererii de 
stramutare, reprezentata de apartenenta la instanta si la Colegiul de conducere al instantei 
a persoanei a carei calitate o reprezinta motivul cererii de stramutare.  
Mai sustine ca cerinta impartialitatii tribunalului, cerinta privita atat din punct de vedere 
obiectiv, cat si din punct de vedere subiectiv, raportat la calitatea partilor, rezulta si din 
prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

 
"cu darea unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei" cuprinsa in 

dispozitiile in art. 143 alin. (1) din Codul de procedura civila, autoarea exceptiei arata ca 
aceasta este neconstitutionala, deoarece instituie o conditie restrictiva de acces la justitie, 

ectiv de exercitare a cererii de suspendare.  
Curtea Constitutionala a decis admiterea, cu majoritate de voturi, exceptiei de 

ridicata de Societatea Comerciala "Suport Colect" 
Bucuresti in Dosarul nr. 134/39/2014 al Curtii de Apel Suceava - Sectia I civila 
ca dispozitiile art. 142 alin. (1) teza intai si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de 

procedura civila sunt constitutionale in masura in care motivul de banuiala legitima nu se 

tatea de judecator la curtea de apel a uneia dintre parti. 
Curtea a respins, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, exceptia de 

neconstitutionalitate ridicata de aceeasi parte in acelasi dosar al aceleiasi instante si a 

constatat ca dispozitiile art. 143 alin. (1) din Codul de procedura civila, in ceea ce priveste 

sintagma "cu darea unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei", sunt constitutionale in raport 

In Monitorul Oficial nr. 897 din 10 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 
alin. (1) teza intai, art. 143 alin. (1) cu referire la sintagma "cu darea 
unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei" si ale art. 145 alin. (1) teza intai 
din Codul de procedura civila. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de  

neconstitutionalitate a art. 142 NCPC 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Sectia I civila a sesizat Curtea 

Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

142 alin. (1) teza intai, art. 143 alin. (1) si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de 

sustine, in esenta, ca dispozitiile art. 142 
alin. (1) teza intai si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de procedura civila sunt 
neconstitutionale, deoarece instanta chemata sa judece asupra cererii de stramutare este 

parte persoana a carei calitate o reprezinta motivul cererii de 
stramutare, prin urmare insasi ratiunea stramutarii este golita de continut.  
Mai arata ca exista indoiala cu privire la impartialitatea judecatorului care urmeaza sa 

cauza calitatii uneia dintre parti care este judecator la curtea de 

Aceste indoieli subzista indiferent de instanta din circumscriptia curtii de apel la care va fi 

Astfel, dispozitiile legale criticate incalca dreptul la un proces echitabil si principiul 
impartialitatii justitiei, intrucat exista o realitate obiectiva din care rezulta o banuiala 

nte asupra cererii de 
stramutare, reprezentata de apartenenta la instanta si la Colegiul de conducere al instantei 

a atat din punct de vedere 
obiectiv, cat si din punct de vedere subiectiv, raportat la calitatea partilor, rezulta si din 
prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

"cu darea unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei" cuprinsa in 
dispozitiile in art. 143 alin. (1) din Codul de procedura civila, autoarea exceptiei arata ca 
aceasta este neconstitutionala, deoarece instituie o conditie restrictiva de acces la justitie, 

Curtea Constitutionala a decis admiterea, cu majoritate de voturi, exceptiei de 

ridicata de Societatea Comerciala "Suport Colect" - S.R.L. din 
Sectia I civila si a constatat 

ca dispozitiile art. 142 alin. (1) teza intai si ale art. 145 alin. (1) teza intai din Codul de 

procedura civila sunt constitutionale in masura in care motivul de banuiala legitima nu se 

 
Curtea a respins, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, exceptia de 

neconstitutionalitate ridicata de aceeasi parte in acelasi dosar al aceleiasi instante si a 

143 alin. (1) din Codul de procedura civila, in ceea ce priveste 

sintagma "cu darea unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei", sunt constitutionale in raport 

In Monitorul Oficial nr. 897 din 10 decembrie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 

e la sintagma "cu darea 
unei cautiuni in cuantum de 1.000 lei" si ale art. 145 alin. (1) teza intai 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de 
inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 47/2014 pentru modificarea si compleatrea O.U.G. 
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si 
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora 
� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si 
pentru interpretarea unor prevederi legale 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. 
nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii 
directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in 
domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 
� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 67/2014 privind reglementarea unor masuri 
financiar-fiscale pentru „Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. 
� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale 
pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in 
subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
� Proiect de Lege pentru completarea art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civila 
� Proiect de Lege pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii institutiilor si 
autoritatilor publice centrale si locale 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 31 din 16 
noiembrie 1990 privind societatile comerciale 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea privind venitul minim 
garantat nr. 416/2001 
� Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri fiscal pentru stimularea consumului si 
relansarea activitatilor economice 
� Propunere legislativa pentru completarea art. 4 si 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/2012 privind unele masuri 
referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice 
� Propunere legislativa „Legea antreprenorului social” 
� Proiect de Lege pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in 
numerar si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plata 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei 
concurentei 
� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevazute 
in O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 
�Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din 
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la 
incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada 
determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind 
dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a 
contractelor de schimb 
� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania 
nr. 335/2007 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative 
� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii 
� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si 
Sportului 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 1 din O.G. nr. 26/1994 
privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, 
ordine publica si siguranta nationala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 
din 9 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 

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 
� roiect 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 O.G. 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 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 
� 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 privind decuplarea consumului de energie de cresterea economica a tarii 
� Propunere legislativa pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul 
functionarului public parlamentar 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 64/2013 privind infiintarea 
si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de 
compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale 
plantelor sau de un incident de mediu 
� Propunere legislativa pentru modificarea art. 24 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice 
� Propunere legislativa pentru modificarea alin (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia 
de stat pentru copii 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia 
cetatenilor romani care lucreaza in strainatate 
� Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie 
sociala in perioada sezonului rece 
� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul 
agricol 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolelor 55 si 158 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de 
somaj si stimularea fortei de munca 
� Propunere legislativa pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218 din 2002, privind 
organizarea si functionarea Politiei Romane 
� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia 
cetatenilor romani care lucreaza in strainatate 
� Proiect de lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels 
� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 62/2014 pentru completarea O.U.G. nr. 146/2002 
privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2014 pentru modificarea si completarea unor 
acte normative din domeniul agriculturii 
� 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 
� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 
stimulare a cumpararii de autoturisme noi 
� Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul 
sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015 
� Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr. 69 din 2000 a educatiei fizice 
si sportului 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

UE a aprobat Conventia de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 353 din 10 decembrie 2014 a fost publicata Decizia Consiliului din 4 decembrie 
2014 cu privire la aprobarea, in numele Uniunii Europene, a Conventiei de la Haga din 30 iunie 2005 
privind acordurile de alegere a forului. 
 

Obiectivul prezentei declaratii, care exclude anumite tipuri de contracte de asigurare din domeniul de 

aplicare al conventiei, este de a proteja anumiti detinatori de polite de asigurare, asigurati si beneficiari 

care, in temeiul dreptului intern al UE, beneficiaza de protectie speciala.  

 

Agentia Europeana pentru Medicamente (Londra) > procedura de selectie in vederea intocmirii unei 
liste de rezerva pentru urmatoarele posturi: 1. Jurist, agent contractual (contract pe termen lung), 
Departamentul juridic, Divizia Functii de consiliere; 2. Specialist Calitatea medicamentelor, Biroul 
Calitate, Departamentul Discipline stiintifice specializate, Divizia Evaluarea medicamentelor de uz uman. 

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, folosind formularul disponibil pe site-ul web al agentie: 
http://www.ema.europa.eu/ema/, la rubrica „Careers at the Agency”. 
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 10 ianuarie 2015, ora 24.00. 
 

Concursuri europene 
 

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

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

nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 439 din 8 decembrie 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie cauza C-212/13 Frantisek Rynes/Urad pro ochranu osobnich udaju 
 

Directiva privind protectia datelor cu caracter personal se aplica in cazul unei inregistrari video 
realizate cu ajutorul unui sistem de supraveghere video instalat de o persoana pe locuinta sa 
de familie si indreptat spre drumul public. Directiva permite totusi evaluarea interesului 
legitim al acestei persoane de a-si proteja proprietatea, sanatatea si viata, precum si cele ale 
familiei sale. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

MFP doreste modificarea Legii privind piata de 

capital  
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 12 decembrie un 
proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. 

Conform notei de fundamentare, proiectul modifica: 
 
� modificarile propuse prin proiect vizeaza in principal urmatoarele aspecte: 

� facilitarea accesului la piata de capital romaneasca; 

� respectarea drepturilor fundamentale ale investitorilor, cum ar fi dreptul de vot sau dreptul la 
dividende; 

� guvernanta corporativa a emitentilor si transparenta acestora, inclusiv raportarea informatiilor 
relevante pentru participantii la piata; 

� simplificarea regimului ofertelor publice si al listarilor de actiuni si obligatiuni; 

� modificarea pragului de detinere a actiunilor emise de operatorii de piata. Actualul prag de 5% 
creand blocaje in functionarea acestor entitati si influentand negativ piata de capital locala; 

� eliminarea din cadrul actelor constitutive ale operatorilor de piata a unor prevederi restrictive 
referitoare la conditiile de intrunire a cvorumului si de adoptare a hotararilor adunarilor 
generale ale actionarilor, care fac dificila desfasurarea acestora. În acelasi timp, se urmareste 
cresterea bazei de investitori institutionali din Romania si motivarea populatiei sa investeasca 
direct sau indirect in instrumente financiare listate. 

  
� 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. 

MJ propune suplimentarea numarului de posturi pentru Ministerul Public 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 9 decembrie un proiect de hotarare 
privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public. 

Conform proiectului, proiectul are astfel ca obiect suplimentarea cu 60 de posturi a numarului 
maxim de posturi pentru parchete, din care 5 posturi vor reveni Directiei Nationale Anticoruptie si 
10 posturi Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. 
 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Decrete si sesizari de neconstitutionalitate

 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 7/2014 privind aprobarea platii cotizatiei 
anuale a Romaniei ca membru asociat la Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice (SCAR), precum si 
pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea platii 
interguvernamentale la care Romania este parte;

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de 
solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/199
romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania 
si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea
despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 
retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a 
aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Put
si pentru modificarea unor acte normative;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte 
normative privind taxele si tarifele nefiscale;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul 
Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente 
medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014

 

Sesizari de neconstitutionalitate 

Presedintele Romaniei a trimis joi, 11 decembrie, presedintelui Curtii Constitutionale o sesizare de 
neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen 
in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea 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, precum si

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 31/2014 pentru 
modificarea si completarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 
farmaciei nr. 266/2008; 

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

 

esizari de neconstitutionalitate semnate

promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 7/2014 privind aprobarea platii cotizatiei 
anuale a Romaniei ca membru asociat la Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice (SCAR), precum si 
pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale 
interguvernamentale la care Romania este parte; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de 
solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor 
romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania 
si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea
despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 
retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a 
aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
si pentru modificarea unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte 
normative privind taxele si tarifele nefiscale; 

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul 
Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente 
medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014. 

Sesizari de neconstitutionalitate  

Presedintele Romaniei a trimis joi, 11 decembrie, presedintelui Curtii Constitutionale o sesizare de 
neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen 

e finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea 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, precum si pentru prorogarea unor termene. 

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 31/2014 pentru 
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; 

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 
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semnate 

promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 7/2014 privind aprobarea platii cotizatiei 
anuale a Romaniei ca membru asociat la Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice (SCAR), precum si 

cotizatiilor la organizatiile internationale 

• Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de 
8 privind acordarea de compensatii cetatenilor 

romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania 
si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 
despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 
retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a 

erile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte 

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul 
Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente 

Presedintele Romaniei a trimis joi, 11 decembrie, presedintelui Curtii Constitutionale o sesizare de 
neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen 

e finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 
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Buletinul jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013

Deciziile sunt atent selectate, oferind o imagine ampla asupra practicii 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie, 

regasindu-se in special solutiile cu valoare de principiu 

pronuntate in scopul unificarii practicii judiciare

Va dorim lectura placuta 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

Buletinul jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013

Deciziile sunt atent selectate, oferind o imagine ampla asupra practicii 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie,  

se in special solutiile cu valoare de principiu 

pronuntate in scopul unificarii practicii judiciare

Culegerea reuneste decizii ale 

2013, structurate pe urmatoarele domenii:

- drept civil; 

- dreptul proprietatii intelectuale;

- drept procesual civil; 

- drept comercial; 

- drept administrativ; 

- drept financiar si fiscal;

- dreptul concurentei; 

- procedura contenciosului 

- drept penal; 

- drept procesual penal.

 

Lucrarea cuprinde note referitoare la legis

latia avuta in vedere de instanta su

momentul pronuntarii deciziilor, cu even

ale precizari legate de modificarile aduse 

actelor normative pana in prezent

 

Culegerea se adreseaza atat 

dreptului (avocati, judecatori, notari publici), 

cat si studentilor facultatilor de drept
 

Autor: Inalta Curte de Casatie si Justitie 

Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013

Editura C.H. Beck, 2014 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Buletinul jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013 

Deciziile sunt atent selectate, oferind o imagine ampla asupra practicii  

se in special solutiile cu valoare de principiu  

pronuntate in scopul unificarii practicii judiciare. 

decizii ale ICCJ din anul 

, structurate pe urmatoarele domenii: 

dreptul proprietatii intelectuale; 

 

drept financiar si fiscal; 

procedura contenciosului administrativ; 

. 

note referitoare la legis-

de instanta suprema la 

momentul pronuntarii deciziilor, cu eventu-

ale precizari legate de modificarile aduse 

in prezent. 

Culegerea se adreseaza atat practicienilor 

tului (avocati, judecatori, notari publici), 

cat si studentilor facultatilor de drept. 

Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013 
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NOUTATILE LUNII DECEMBRIE IN LEGALIS®
 

 

Codul penal. Comentariu pe articole 

Primul comentariu pe marginea textelor cuprinse in Noul Cod 

penal este acum disponibil integral in Legalis® Comentarii Online. 

 
Rezultatul colaborarii editoriale a unui colectiv de autori reputati, Codul penal. 

Comentariu pe articole ofera cititorului informatia necesara pentru a putea 

intelege, interpreta si aplica noua legislatie penala. Este realizata o explicare 

aprofundata a textelor noului Cod penal si o adnotare selectiva cu exemple 

jurisprudentiale.  

 

De ce sa alegeti acest comentariu? 

• depaseste stadiul descriptiv la care s-au limitat unele lucrari publicate inainte sau imediat 

dupa intrarea in vigoare a noului Cod penal, avand avantajul de a putea evalua un prim impact 

concret al aplicarii noilor reglementari 

• aduce explicatiile teoretice necesare si propune solutii practice pentru rezolvarea 

problemelor deja semnalate, dar, in acelasi timp, identifica alte potentiale controverse, 

incercand sa anticipeze raspunsurile potrivite 

• colectivul de autori este format integral din juristi practicieni strict specializati pentru fiecare 

domeniu abordat, cu vasta experienta recunoscuta 

 

Buletinul Curtilor de Apel - Supliment 1-4/2013 

In completarea colectiei tiparite sub numele Buletinul Curtilor 

de Apel, biblioteca juridico-economica Legalis va pune la 

dispozitie un set exclusiv de decizii, online, in sectiunea Buletinul 

Curtilor de Apel – Supliment. 

Din 16 decembrie, este disponibila colectia Supliment pentru anul 2013.  

Deciziile publicate online in Suplimentul BCA nu se regasesc in niciuna dintre 
editiile tiparite ale revistei, venind astfel in ajutorul celor care doresc sa aprofun-
deze practica judiciara a Curtilor de Apel din Romania. In plus, cele patru editii 
aferente anului 2013 contin inclusiv jurisprudenta cu referire la noile coduri. 
 

  

  

Pachete tematice Legalis® 

 

Afla chiar acum la telefon 021/410.08.01 sau prin email la adresa 

legalis@beck.ro care este oferta lunii decembrie la Legalis® 
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