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proiect. 
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Principalele prevederi

� Farmaciile comunitare

aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie si drogheriile detin si 

elibereaza, cu amanuntul, numai medicamente cu autorizatie de punere pe piata, 

eliberata conform legii; 

distributie din sistemul penitenciar 

autorizatie de punere pe piata

� In farmaciile comunitare, oficinele locale de distributie

aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie, drogheriile, farmaciile si 

oficinele locale de distributie din sistemul penitenciar 

vanzare cu autoservire pentru medicame

� Vanzarea si eliberarea medicamentelor se fac numai cu amanuntul

medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit inchis, a medicamentelor care, 

potrivit reglementarilor legale, sunt destinate truselor de urge

medicamentelor destinate unei unitati medicale autorizate.

Legea farmaciei a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 167/2014

Principalele prevederi 

� Beneficiarul serviciilor de ingrijire si supraveghere

necesita supraveghere si ingrijire pe timpul zilei.

� Poate exercita profesia de bona

conditii: 

• este cetatean roman sau strain 

localitate cu domiciliul/resedinta copilului;

• este cetatean strain cu drept de munca in Ro

calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bona;

• are capacitate deplina de exercitiu

• este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei

acestei conditii se 

• este apta din punct de vedere psihologic

dovedeste cu raportul de evaluare eliberat in conditiile legii;

• nu are antecedente penale

certificat de cazier judiciar.

A fost adoptata Legea privind exercitarea profesiei de bona

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

 

In Monitorul Oficial nr. 907 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 162/2014 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei 

nr. 266/2008. 

Principalele prevederi 

Farmaciile comunitare, oficinele locale de distributie, farmaciile din unitatile medicale 

aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie si drogheriile detin si 

elibereaza, cu amanuntul, numai medicamente cu autorizatie de punere pe piata, 

eliberata conform legii; farmaciile cu circuit inchis, farmaciile si oficinele locale de 

distributie din sistemul penitenciar detin si elibereaza numai medicamente cu 

autorizatie de punere pe piata, eliberata conform legii. 

In farmaciile comunitare, oficinele locale de distributie, farmaciile din unitatile medicale 

aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie, drogheriile, farmaciile si 

oficinele locale de distributie din sistemul penitenciar este interzisa utilizarea tehnicii de 

vanzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar

Vanzarea si eliberarea medicamentelor se fac numai cu amanuntul

medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit inchis, a medicamentelor care, 

potrivit reglementarilor legale, sunt destinate truselor de urge

medicamentelor destinate unei unitati medicale autorizate. 

Legea farmaciei a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona.

Beneficiarul serviciilor de ingrijire si supraveghere oferite de bona este copilul care 

necesita supraveghere si ingrijire pe timpul zilei. 

exercita profesia de bona orice persoana fizica daca indeplineste urmatoarele 

cetatean roman sau strain cu domiciliul/resedinta, de regula, in aceeasi 

localitate cu domiciliul/resedinta copilului; 

cetatean strain cu drept de munca in Romania si poseda un titlu oficial de 

calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bona; 

capacitate deplina de exercitiu, in conditiile legii; 

apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei

acestei conditii se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;

apta din punct de vedere psihologic; indeplinirea acestei conditii se 

dovedeste cu raportul de evaluare eliberat in conditiile legii; 

nu are antecedente penale, cu exceptia faptelor savarsite din culpa, dovedite prin 

certificat de cazier judiciar. 

A fost adoptata Legea privind exercitarea profesiei de bona

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 907 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii farmaciei 

, oficinele locale de distributie, farmaciile din unitatile medicale 

aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie si drogheriile detin si 

elibereaza, cu amanuntul, numai medicamente cu autorizatie de punere pe piata, 

farmaciile cu circuit inchis, farmaciile si oficinele locale de 

detin si elibereaza numai medicamente cu 

, farmaciile din unitatile medicale 

aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie, drogheriile, farmaciile si 

este interzisa utilizarea tehnicii de 

ntele de uz uman sau veterinar. 

Vanzarea si eliberarea medicamentelor se fac numai cu amanuntul, cu exceptia 

medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit inchis, a medicamentelor care, 

potrivit reglementarilor legale, sunt destinate truselor de urgenta, precum si a 

In Monitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

privind exercitarea profesiei de bona. 

oferite de bona este copilul care 

orice persoana fizica daca indeplineste urmatoarele 

, de regula, in aceeasi 

si poseda un titlu oficial de 

apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; indeplinirea 

dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii; 

; indeplinirea acestei conditii se 

te din culpa, dovedite prin 

A fost adoptata Legea privind exercitarea profesiei de bona 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate, 

pasii pe care persoana consiliata trebuie sa ii 

ocupatiei/meseriei, prin accesarea celorlalte masuri de stimulare a ocuparii fortei de 

munca ce vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de 

munca. 

� Evaluarea si certificarea competentelor profesionale d

formale, a carei finantare se asigura in mod gratuit din bug

se realizeaza in conformitate cu Planul national de formare profesionala al Agentiei 

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, apro

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Procedurile privind a

fortei de munca au suferit modificari

Principalele prevederi 

� Prin prezenta hotarare se stabilesc:

• structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor

Romaniei prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor 

migratorii“, denumit in continuare PG SOLID;

• numarul si structura posturilor

• criteriile de incadrare a personalului

• numarul de clase de salarizare

personalului; 

• procedura determinarii numarului de clase de salarizare

acorda personalului in functie de rezultatele activitatii si corespunzator atributiilor 

din fisa postului.

� In intelesul prezentei ho

SOLID se intelege totalitatea activitatilor de programare, implementare, monitorizare, 

raportare, evaluare, contractare, audit, verificare si control tehnic si financiar, efectuare a 

platilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a functionarii adecvate a 

sistemelor de management si control, precum si activitati de natura financiar

activitati specifice de coordonare cu privire la PG SOLID.

Acordarea de majorari salariale personalului 

care gestioneaza fonduri comunitare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 908 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1073/2014 pentru modificarea si completarea Procedurilor privind 

accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, 

modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002. 

 

Pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate, consilierul stabileste 

pasii pe care persoana consiliata trebuie sa ii urmeze

ocupatiei/meseriei, prin accesarea celorlalte masuri de stimulare a ocuparii fortei de 

munca ce vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de 

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele 

formale, a carei finantare se asigura in mod gratuit din bugetul asigurarilor pentru somaj, 

se realizeaza in conformitate cu Planul national de formare profesionala al Agentiei 

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat de catre Ministerul Muncii, 

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii 

fortei de munca au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicata H

nr. 1100/2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordarii de 

majorari salariale in temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea 

financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

 

Prin prezenta hotarare se stabilesc: 

structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor

Romaniei prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor 

migratorii“, denumit in continuare PG SOLID; 

numarul si structura posturilor; 

criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice; 

numarul de clase de salarizare suplimentare ce urmeaza a fi acordate 

 

procedura determinarii numarului de clase de salarizare 

acorda personalului in functie de rezultatele activitatii si corespunzator atributiilor 

din fisa postului. 

In intelesul prezentei hotarari, prin gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin PG 

se intelege totalitatea activitatilor de programare, implementare, monitorizare, 

raportare, evaluare, contractare, audit, verificare si control tehnic si financiar, efectuare a 

ertificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a functionarii adecvate a 

sistemelor de management si control, precum si activitati de natura financiar

activitati specifice de coordonare cu privire la PG SOLID. 

Acordarea de majorari salariale personalului 

care gestioneaza fonduri comunitare 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 908 din 15 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru modificarea si completarea Procedurilor privind 

accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, 

modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, 

consilierul stabileste 

urmeze pentru alegerea 

ocupatiei/meseriei, prin accesarea celorlalte masuri de stimulare a ocuparii fortei de 

munca ce vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de 

pe alte cai decat cele 

etul asigurarilor pentru somaj, 

se realizeaza in conformitate cu Planul national de formare profesionala al Agentiei 

bat de catre Ministerul Muncii, 

ccesul la masurile pentru stimularea ocuparii 

r. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru stabilirea elementelor necesare acordarii de 

majorari salariale in temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea 

financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. 

structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate 

Romaniei prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor 

limentare ce urmeaza a fi acordate 

 suplimentare ce se 

acorda personalului in functie de rezultatele activitatii si corespunzator atributiilor 

gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin PG 

se intelege totalitatea activitatilor de programare, implementare, monitorizare, 

raportare, evaluare, contractare, audit, verificare si control tehnic si financiar, efectuare a 

ertificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a functionarii adecvate a 

sistemelor de management si control, precum si activitati de natura financiar-contabila si 

Acordarea de majorari salariale personalului  
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Principalele prevederi

� Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2014

100.107 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 10 

„Cheltuieli de personal“, si cu suma de 872 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si 

siguranta nationala“, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale adm

Administratia Nationala a Penitenciarelor si Institutul National de Expertize 

Criminalistice, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului 

Finantelor Publice –

� Se aproba supliment

suma de 3.420 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 10 

„Cheltuieli de personal“, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in

Ministerului Finantelor Publice 

Bugetul Ministerului Justitiei a fost suplimentat pentru plata titlurilor 

executorii aferente trimestrului al IV

In Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 83/2014

publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor 

publice.

Principalele prevederi

� In anul 2015, cuantumul brut al 

functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din 

fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 

2014 in masura in care per

aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de 

salarizare prevazuti in anexele la Legea

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

� In anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare

lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi 

nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 

2014, in masura in car

� In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea

de drepturile corespunzatoare noilor conditii, la nivelul acordat pentru functiile similare 

in plata din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.

� Valoarea de referinta se mentine si in anul 2015 la 600 lei

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015

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

 

In Monitorul Oficial nr. 912 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1105/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Cons

Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente 

trimestrului al IV-lea al anului 2014. 

Principalele prevederi 

suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2014

100.107 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 10 

„Cheltuieli de personal“, si cu suma de 872 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si 

siguranta nationala“, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice“, pentru 

Administratia Nationala a Penitenciarelor si Institutul National de Expertize 

Criminalistice, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului 

– „Actiuni generale“. 

suplimentarea bugetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2014

suma de 3.420 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 10 

„Cheltuieli de personal“, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in

lui Finantelor Publice – „Actiuni generale“. 

Bugetul Ministerului Justitiei a fost suplimentat pentru plata titlurilor 

executorii aferente trimestrului al IV-lea

In Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor 

publice. 

Principalele prevederi 

cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor 

functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din 

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

in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se 

aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de 

salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a 

latit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare. 

cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 

lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi 

nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 

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

schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza 

de drepturile corespunzatoare noilor conditii, la nivelul acordat pentru functiile similare 

n institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.

Valoarea de referinta se mentine si in anul 2015 la 600 lei. 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 912 din 15 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, 

Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului 

Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente 

suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2014 cu suma de 

100.107 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 10 

„Cheltuieli de personal“, si cu suma de 872 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si 

inistratiei publice“, pentru 

Administratia Nationala a Penitenciarelor si Institutul National de Expertize 

Criminalistice, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului 

area bugetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2014 cu 

suma de 3.420 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 10 

„Cheltuieli de personal“, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul 

Bugetul Ministerului Justitiei a fost suplimentat pentru plata titlurilor 

lea 

In Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor 

/soldelor functiei de baza/salariilor 

functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din 

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

sonalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se 

aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de 

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a 

cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte 

care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 

lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi 

nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 

e personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 

, personalul beneficiaza 

de drepturile corespunzatoare noilor conditii, la nivelul acordat pentru functiile similare 

n institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat. 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Creantele bugetare reprezentand comisionul datorat pana la data de 31 decembrie 

2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca pentru pastrarea si completarea 

carnetelor de munca, respectiv pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate

baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor 

incadrate in munca, republicata, precum si obligatiile accesorii aferente, stabilite prin 

titluri de creanta si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei

la bugetul de stat si au regim de creanta bugetara.

� Procedurile de administrare a creantelor bugetare vor fi continuate de catre ANAF

unitatile sale subordonate, care se subroga in drepturile si obligatiile inspectoratelor 

teritoriale de munca. Administrarea creantelor se indeplineste potrivit prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare.

� Administrarea creantelor

Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare.

� Sumele reprezentand comisionul prevazut anterior

intarziere sau majorarile de intarziere

prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala, raman in responsabilitatea inspectorate

� Pentru creantele bugetare prevazute anterior, 

preda organelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

administrarea contribuabililor, in termen de 60 de zile de

prezentei legi, urmatoarele

• inscrisurile, in original

neachitate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi si care 

reprezinta titluri executorii, 

judecatoresti irevocabile prin care s

acestora; 

• dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata

contestatiile la executare

dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, precum si in cazul litigiilor 

care privesc procedurile de insolventa, aferente creantelor;

• situatia soldurilor creantelor

• situatia sumelor pla

• orice alte informatii

sumelor datorate.

Administrarea creantelor bugetare reprezentand 

comisionul datorat de angajatori catre ITM

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 170/2014 privind administrarea creant

reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 

teritoriale de munca. 

 

Creantele bugetare reprezentand comisionul datorat pana la data de 31 decembrie 

de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca pentru pastrarea si completarea 

carnetelor de munca, respectiv pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate

baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor 

incadrate in munca, republicata, precum si obligatiile accesorii aferente, stabilite prin 

titluri de creanta si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei

la bugetul de stat si au regim de creanta bugetara. 

Procedurile de administrare a creantelor bugetare vor fi continuate de catre ANAF

unitatile sale subordonate, care se subroga in drepturile si obligatiile inspectoratelor 

e de munca. Administrarea creantelor se indeplineste potrivit prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Administrarea creantelor prevazute anterior se indeplineste potrivit prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Sumele reprezentand comisionul prevazut anterior inclusiv dobanzile, pe

intarziere sau majorarile de intarziere pentru care dreptul de a cere executarea silita s

prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala, raman in responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de munca.

Pentru creantele bugetare prevazute anterior, inspectoratele teritoriale de munca vor 

preda organelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

administrarea contribuabililor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a 

urmatoarele: 

inscrisurile, in original, in care sunt individualizate creantele datorate si 

neachitate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi si care 

reprezinta titluri executorii, neatacate in termenul legal sau dispozitivul hotararii 

judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat contestatia formulata impotriva 

dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata pentru litigiile avand ca obiect 

contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se 

dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, precum si in cazul litigiilor 

care privesc procedurile de insolventa, aferente creantelor; 

situatia soldurilor creantelor; 

situatia sumelor platite in plus fata de obligatia de plata; 

orice alte informatii/documente disponibile, necesare urmaririi si verificarii 

sumelor datorate. 

Administrarea creantelor bugetare reprezentand 

comisionul datorat de angajatori catre ITM

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

privind administrarea creantelor bugetare 

reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 

Creantele bugetare reprezentand comisionul datorat pana la data de 31 decembrie 

de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca pentru pastrarea si completarea 

carnetelor de munca, respectiv pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate in 

baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor 

incadrate in munca, republicata, precum si obligatiile accesorii aferente, stabilite prin 

titluri de creanta si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se fac venit 

Procedurile de administrare a creantelor bugetare vor fi continuate de catre ANAF si 

unitatile sale subordonate, care se subroga in drepturile si obligatiile inspectoratelor 

e de munca. Administrarea creantelor se indeplineste potrivit prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

prevazute anterior se indeplineste potrivit prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

inclusiv dobanzile, penalitatile de 

pentru care dreptul de a cere executarea silita s-a 

prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de 

lor teritoriale de munca. 

inspectoratele teritoriale de munca vor 

preda organelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, competente in 

la data intrarii in vigoare a 

, in care sunt individualizate creantele datorate si 

neachitate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi si care 

neatacate in termenul legal sau dispozitivul hotararii 

a solutionat contestatia formulata impotriva 

pentru litigiile avand ca obiect 

a silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se 

dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, precum si in cazul litigiilor 

/documente disponibile, necesare urmaririi si verificarii 

Administrarea creantelor bugetare reprezentand  

comisionul datorat de angajatori catre ITM 
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Principalele prevederi

� Stabilirea si plata despagubirilor

din Legea 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 l

prevazute la art. 1 alin. (1) dinLegea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau 

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

retinute sau ramase in Basarabia

de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, 

semnat la Paris la 10 februarie 1947

� Sunt indreptatiti la 

persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 9/1998, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si mostenitorii legali, pana la gradul IV 

inclusiv, sau mostenitorii testamentari ai persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) din 

Legea nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aveau, la data 

depunerii cererii de acordare a despagubirilor, cetatenia romana. 

� Dovada calitatii de mosten

calitate de mostenitor sau prin hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin 

care se atesta aceasta calitate.

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, 

care pot beneficia persoanele prevazute 

� Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea despagubirilor se aplica cererilor 

formulate si depuse, in termen legal

Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care 

nu s-au emis hotarari de respingere a cererii sa

data intrarii in vigoare a prezentei legi.

� Dispozitiile prezentei legi referitoare la

solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi

plata, cererilor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si 

cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect acordarea de 

despagubiri in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completaril

ulterioare, precum si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Cererile aflate in curs de solutionare la comisiile judetene

Bucuresti pentru aplicarea

modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza si se solutioneaza pe baza actelor 

care atesta existenta dreptului la despagubiri, certificate de autoritatile competente, 

acte care pot fi completate cu declaratii ale martorilor, autentificate.

Finalizarea procesului de solutionare a cererilor 

formulate in temeiul Legii nr. 9/1998

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

 

In Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finali

rea 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 aplicari

lui dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

Principalele prevederi 

Stabilirea si plata despagubirilor acordate persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) 

din Legea 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 persoanelor 

prevazute la art. 1 alin. (1) dinLegea 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 aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, 

la Paris la 10 februarie 1947, se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi.

 acordarea de despagubiri si mostenitorii legali sau testamentari

persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 9/1998, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si mostenitorii legali, pana la gradul IV 

sau mostenitorii testamentari ai persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) din 

Legea nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aveau, la data 

depunerii cererii de acordare a despagubirilor, cetatenia romana.  

Dovada calitatii de mostenitor se face prin certificatul de mostenitor, prin certificatul de 

calitate de mostenitor sau prin hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin 

care se atesta aceasta calitate. 

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, singura masur

persoanele prevazute anterior este acordarea de despagubiri banesti.

Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea despagubirilor se aplica cererilor 

formulate si depuse, in termen legal, la comisiile judetene, respectiv a municipiului 

Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care 

au emis hotarari de respingere a cererii sau de acordare a despagubirilor, pana la 

data intrarii in vigoare a prezentei legi. 

Dispozitiile prezentei legi referitoare la plata despagubirilor se aplica cererilor 

solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru care nu s

plata, cererilor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si 

cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect acordarea de 

despagubiri in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completaril

ulterioare, precum si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile aflate in curs de solutionare la comisiile judetene, respectiv a municipiului 

Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata si a Legii nr. 290/200

modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza si se solutioneaza pe baza actelor 

care atesta existenta dreptului la despagubiri, certificate de autoritatile competente, 

acte care pot fi completate cu declaratii ale martorilor, autentificate.

Finalizarea procesului de solutionare a cererilor 

formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

privind unele masuri pentru accelerarea si finaliza-

rea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 

9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru 

rile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatu-

lui dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. 

acordate persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) 

din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru 

bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre 

, precum si persoanelor 

prevazute la art. 1 alin. (1) dinLegea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau 

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

, 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, 

, se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi. 

acordarea de despagubiri si mostenitorii legali sau testamentari ai 

persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 9/1998, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si mostenitorii legali, pana la gradul IV 

sau mostenitorii testamentari ai persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) din 

Legea nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aveau, la data 

se face prin certificatul de mostenitor, prin certificatul de 

calitate de mostenitor sau prin hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin 

singura masura compensatorie de 

este acordarea de despagubiri banesti. 

Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea despagubirilor se aplica cererilor 

respectiv a municipiului 

Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care 

u de acordare a despagubirilor, pana la 

plata despagubirilor se aplica cererilor 

, pentru care nu s-a efectuat 

plata, cererilor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si 

cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect acordarea de 

despagubiri in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

, respectiv a municipiului 

si a Legii nr. 290/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza si se solutioneaza pe baza actelor 

care atesta existenta dreptului la despagubiri, certificate de autoritatile competente, 

acte care pot fi completate cu declaratii ale martorilor, autentificate. 

Finalizarea procesului de solutionare a cererilor  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Judecatorul de camera preliminara

din oficiu, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au 

determinat luarea masurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune sau 

daca au aparut temeiur

� In tot cursul judecatii, instanta verifica prin incheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai 

tarziu de 60 de zile

controlului judiciar ori a con

care sa justifice mentinerea acestei masuri. 

Durata controlului judiciar

� In cursul urmaririi penale

procuror sau de catre judecatorul de 

zile. 

� In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror

ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determinat luarea masurii sau au aparut 

temeiuri noi care sa 

depaseasca 60 de zile.

� Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile si in cazul in care masura a fost luata de catre 

judecatorul de drepturi si libertati.

� Ordonanta procurorului prin care

controlului judiciar se comunica in aceeasi zi inculpatului

� Impotriva ordonantei procurorului

prelungit masura controlului judiciar, inculpatul poate f

drepturi si libertati de la instanta careia i

dispozitiile art. 213 aplicandu

� In cursul urmaririi penale, durata masurii controlului judiciar nu poate sa 

un an, daca pedeapsa prevazuta de lege este amenda sau inchisoarea de cel mult 5 ani, 

respectiv 2 ani, daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau 

inchisoarea mai mare de 5 ani.

� Judecatorul de camera preliminara

cursul judecatii, poate dispune luarea masurii controlului judiciar fata de inculpat pe o 

durata ce nu poate depasi 60 de zile

� In cursul judecatii in prima instanta

un termen rezonabil si, in toate cazurile, nu poate depasi 5 ani de la momentul trimiterii 

in judecata. 

� La expirarea termenelor

unei alte masuri preventive, in conditiile legii.

� Masura preventiva a controlului judiciar si cea a controlului judiciar pe cautiune

in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 

continua si se mentin pana la efectuarea verificarii prevazute la alin. (2).

Afla care sunt modificarile aduse Codului de procedura penala 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 911 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 82/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedura penala. 

Principalele prevederi 

Judecatorul de camera preliminara, in cursul procedurii de camera preliminara, verifica, 

din oficiu, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au 

determinat luarea masurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune sau 

daca au aparut temeiuri noi, care sa justifice mentinerea acestei masuri. 

In tot cursul judecatii, instanta verifica prin incheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai 

tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii 

controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune sau daca au aparut temeiuri noi, 

care sa justifice mentinerea acestei masuri.  

Durata controlului judiciar 

In cursul urmaririi penale, masura controlului judiciar se poate dispune de catre 

procuror sau de catre judecatorul de drepturi si libertati pe o durata de cel mult 60 de 

In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror

ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determinat luarea masurii sau au aparut 

temeiuri noi care sa justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputand sa 

depaseasca 60 de zile. 

Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile si in cazul in care masura a fost luata de catre 

judecatorul de drepturi si libertati. 

Ordonanta procurorului prin care, in conditiile alin. (2) sau (3), s

controlului judiciar se comunica in aceeasi zi inculpatului. 

Impotriva ordonantei procurorului prin care, in conditiile prevazute de alin. (2) si (3), 

prelungit masura controlului judiciar, inculpatul poate face plangere 

drepturi si libertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond, 

dispozitiile art. 213 aplicandu-se in mod corespunzator. 

In cursul urmaririi penale, durata masurii controlului judiciar nu poate sa 

, daca pedeapsa prevazuta de lege este amenda sau inchisoarea de cel mult 5 ani, 

respectiv 2 ani, daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau 

inchisoarea mai mare de 5 ani. 

Judecatorul de camera preliminara, in procedura de camera preliminara, sau instanta, in 

poate dispune luarea masurii controlului judiciar fata de inculpat pe o 

durata ce nu poate depasi 60 de zile. 

In cursul judecatii in prima instanta, durata totala a controlului judiciar nu poate depa

un termen rezonabil si, in toate cazurile, nu poate depasi 5 ani de la momentul trimiterii 

La expirarea termenelor prevazute la alin. (8), instanta de judecata poate dispune luarea 

reventive, in conditiile legii. 

eventiva a controlului judiciar si cea a controlului judiciar pe cautiune

in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 

continua si se mentin pana la efectuarea verificarii prevazute la alin. (2).

Afla care sunt modificarile aduse Codului de procedura penala 

in materia controlului judiciar 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 911 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 

, in cursul procedurii de camera preliminara, verifica, 

din oficiu, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au 

determinat luarea masurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune sau 

i noi, care sa justifice mentinerea acestei masuri.  

In tot cursul judecatii, instanta verifica prin incheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai 

, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii 

trolului judiciar pe cautiune sau daca au aparut temeiuri noi, 

, masura controlului judiciar se poate dispune de catre 

drepturi si libertati pe o durata de cel mult 60 de 

In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror, prin 

ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determinat luarea masurii sau au aparut 

justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputand sa 

Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile si in cazul in care masura a fost luata de catre 

ile alin. (2) sau (3), s-a prelungit masura 

, in conditiile prevazute de alin. (2) si (3), s-a 

ace plangere la judecatorul de 

ar reveni competenta sa judece cauza in fond, 

In cursul urmaririi penale, durata masurii controlului judiciar nu poate sa depaseasca 

, daca pedeapsa prevazuta de lege este amenda sau inchisoarea de cel mult 5 ani, 

respectiv 2 ani, daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau 

e camera preliminara, sau instanta, in 

poate dispune luarea masurii controlului judiciar fata de inculpat pe o 

, durata totala a controlului judiciar nu poate depasi 

un termen rezonabil si, in toate cazurile, nu poate depasi 5 ani de la momentul trimiterii 

prevazute la alin. (8), instanta de judecata poate dispune luarea 

eventiva a controlului judiciar si cea a controlului judiciar pe cautiune, aflate 

in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 

continua si se mentin pana la efectuarea verificarii prevazute la alin. (2). 

Afla care sunt modificarile aduse Codului de procedura penala  
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In Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 701/2014

publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului 

Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatam

Conditii privind participarea la procedura de selectare

� Se pot inscrie la concursul de selectare

tiile prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea 

nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv profesori universitari 

titulari sau care isi continua ac

precum si conferentiari universitari, cu experienta in asigurarea calitatii educatiei.

� Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori sau persoane care indeplinesc o functie 

de demnitate publica, pe p

� Candidatii sunt cadre didactice universitare cu activitate profesionala si integritate mo

rala recunoscute si provin din universitati acreditate, abilitate sa elibereze diplome 

conform anexelor nr. 1 si 2 la 

domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institu

lor de invatamant superior pentru anul universitar 2014

titlurilor conferite absolventilor in

anul I in anii universitari 2011

si care pot dovedi competenta si experienta in asigurarea calitatii in invatamantul 

superior la nivel national s

directoare pentru asigurarea calitatii in Spatiul European al

ESG si cu prevederile reglementarilor nationale in acest domeniu.

Selectarea membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a 

Calitatii in Invatamantul Superior

In Monitorul Oficial nr. 913 din 16 deceembrie 2

H.G. nr. 1093/2014

alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea 

Planului national de cercetare

2007

Principalele prevederi 

� Termenul pentru programele „Resurse umane" si „Idei" din Planul national II 

prevazut la art. 1 alin. (2) din 2007

Romaniei, Hotararea Guvernului nr. 475/2007 privind

371 din 31 mai 2007, cu modificarile si completarile national de cercetare

inovare II, pentru perioada ulterioare

Planul national de cercetare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 701/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului 

Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.

Conditii privind participarea la procedura de selectare 

Se pot inscrie la concursul de selectare prin concurs candidatii care indeplinesc condi

Ordonanta de urgenta nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea 

nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv profesori universitari 

titulari sau care isi continua activitatea didactica cu aprobarea senatului universitar, 

precum si conferentiari universitari, cu experienta in asigurarea calitatii educatiei.

Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori sau persoane care indeplinesc o functie 

, pe perioada exercitarii functiei respective. 

Candidatii sunt cadre didactice universitare cu activitate profesionala si integritate mo

si provin din universitati acreditate, abilitate sa elibereze diplome 

conform anexelor nr. 1 si 2 la H.G. nr. 580/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institu

lor de invatamant superior pentru anul universitar 2014–2015, precum si aprobarea 

titlurilor conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in 

anul I in anii universitari 2011–2012, 2012–2013 si 2013–2014, cu modificarile ulterioare, 

si care pot dovedi competenta si experienta in asigurarea calitatii in invatamantul 

superior la nivel national si/sau international, in conformitate cu Standardele si liniile 

directoare pentru asigurarea calitatii in Spatiul European al Invatamantului Superior 

ESG si cu prevederile reglementarilor nationale in acest domeniu. 

area membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a 

Calitatii in Invatamantul Superior 

In Monitorul Oficial nr. 913 din 16 deceembrie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 1093/2014 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 

alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea 

Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 

2007 - 30 iunie 2014. 

Termenul pentru programele „Resurse umane" si „Idei" din Planul national II 

prevazut la art. 1 alin. (2) din 2007 - 30 iunie 2014, publicata in Monitorul Oficial al 

Hotararea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Partea I, nr. 

371 din 31 mai 2007, cu modificarile si completarile national de cercetare

inovare II, pentru perioada ulterioare, se proroga pana la data de 31 iulie 2015

Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului 

antul Superior. 

prin concurs candidatii care indeplinesc condi-

Ordonanta de urgenta nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea 

nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv profesori universitari 

tivitatea didactica cu aprobarea senatului universitar, 

precum si conferentiari universitari, cu experienta in asigurarea calitatii educatiei. 

Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori sau persoane care indeplinesc o functie 

Candidatii sunt cadre didactice universitare cu activitate profesionala si integritate mo-

si provin din universitati acreditate, abilitate sa elibereze diplome 

580/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutii-

2015, precum si aprobarea 

vatamantului universitar de licenta inmatriculati in 

2014, cu modificarile ulterioare, 

si care pot dovedi competenta si experienta in asigurarea calitatii in invatamantul 

i/sau international, in conformitate cu Standardele si liniile 

Invatamantului Superior – 

area membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a 

014 a fost publicata 

pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 

alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea 

dezvoltare si inovare II, pentru perioada 

Termenul pentru programele „Resurse umane" si „Idei" din Planul national II (PN II) 

30 iunie 2014, publicata in Monitorul Oficial al 

aprobarea Planului Partea I, nr. 

371 din 31 mai 2007, cu modificarile si completarile national de cercetare-dezvoltare si 

, se proroga pana la data de 31 iulie 2015. 

inovare 
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Principalele prevederi

� In anul scolar 2015-

peste varsta de pensionare

conditii: 

• se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2);

• postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/

repartizare pe post/catedra, este complet/ completa si este v

scolar 2015-

Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

• la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinut in 

activitate ca titular peste varsta de pensionare, nu exista reducere de activitate 

la disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular.

Mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

In Monitorul Oficial nr. 920 din 17 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 86/2014

nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative.

Principalele prevederi

� Se reorganizeaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

denumirii in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si prin preluarea activitatii s

structurilor de la Departamentul pentru ape, paduri si piscicultura.

� La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea 

Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Departamentul pentru ape, paduri si 

piscicultura isi inceteaza existenta.

� Se reorganizeaza Ministerul Economiei

Economiei, Comertului si Turismului si prin preluarea activitatii si a structurilor din 

domeniul turismului de la Departamentul pentru intreprinderi Mici si

Afaceri si Turism. 

� Autoritatea Nationala pentru Turism

subordinea Ministerului Economiei si in coordonarea ministrului delegat pentru 

intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri s

economiei, comertului si turismului. Finantarea Autoritatii Nationale pentru Turism se 

realizeaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului 

si Turismului. 

Masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 919 din 17 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 5108/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015

aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.895/2014.

Principalele prevederi 

-2016, poate fi mentinut in activitate ca titular in functia didactica 

peste varsta de pensionare cadrul didactic care indeplineste cumulativ urmatoarele 

se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2); 

postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/

repartizare pe post/catedra, este complet/ completa si este v

-2016, luand in considerare si prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din 

Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinut in 

ate ca titular peste varsta de pensionare, nu exista reducere de activitate 

la disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular.

Mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

In Monitorul Oficial nr. 920 din 17 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la 

nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

Se reorganizeaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

denumirii in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si prin preluarea activitatii s

structurilor de la Departamentul pentru ape, paduri si piscicultura. 

La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea 

Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Departamentul pentru ape, paduri si 

inceteaza existenta. 

Se reorganizeaza Ministerul Economiei prin schimbarea denumirii in Ministerul 

Economiei, Comertului si Turismului si prin preluarea activitatii si a structurilor din 

domeniul turismului de la Departamentul pentru intreprinderi Mici si

Autoritatea Nationala pentru Turism, institutie publica cu personalitate juridica, in 

subordinea Ministerului Economiei si in coordonarea ministrului delegat pentru 

intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, trece in coordonarea ministrului 

economiei, comertului si turismului. Finantarea Autoritatii Nationale pentru Turism se 

realizeaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului 

Masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 919 din 17 decembrie 2014 a fost publicat 

i Educatiei Nationale pentru 

cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015—2016, 

aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.895/2014. 

2016, poate fi mentinut in activitate ca titular in functia didactica 

cadrul didactic care indeplineste cumulativ urmatoarele 

postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/ 

repartizare pe post/catedra, este complet/ completa si este viabil/viabila in anul 

2016, luand in considerare si prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din 

 

la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinut in 

ate ca titular peste varsta de pensionare, nu exista reducere de activitate 

la disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular. 

Mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 

In Monitorul Oficial nr. 920 din 17 decembrie 2014 a fost publicata 

privind stabilirea unor masuri de reorganizare la 

nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si 

Se reorganizeaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin schimbarea 

denumirii in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si prin preluarea activitatii si a 

La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea 

Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Departamentul pentru ape, paduri si 

prin schimbarea denumirii in Ministerul 

Economiei, Comertului si Turismului si prin preluarea activitatii si a structurilor din 

domeniul turismului de la Departamentul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de 

, institutie publica cu personalitate juridica, in 

subordinea Ministerului Economiei si in coordonarea ministrului delegat pentru 

i turism, trece in coordonarea ministrului 

economiei, comertului si turismului. Finantarea Autoritatii Nationale pentru Turism se 

realizeaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului 

Masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele prevederi

� Se declara ziua de 24 ianuarie 

nationala. 

� Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot organiza 

material manifestari cultural

Ziua de 24 ianuarie a fost declarata zi de sarbatoare nationala

In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1102/2014

pe piata a articolelor pirotehnice.

Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare stabileste:

• reguli care urmaresc sa realizeze libera circulatie a articolelor pirotehnice 

teritoriul Romaniei si al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurand 

un inalt nivel de protectie a sanatatii umane si a sigurantei publice, p

protectia si securitatea consumatorilor, tinand seama de aspectele relevante 

legate de protectia mediului;

• cerintele esentiale de securitate 

pirotehnice in vederea pun

� Punerea la dispozitie pe piata a articolelor pirotehnice

prezentei hotarari nu poate fi interzisa, restrictionata sau impiedicata.

� Cu ocazia targurilor, a expozitiilor si a demonstratiilor in vederea comercializarii 

articolelor pirotehnice, 

dispozitiile prezentei hotarari nu pot fi impiedicate, cu conditia ca acestea sa fie

de un anunt vizibil care sa indice clar denumirea si data targului, a expozitiei sau a 

demonstratiei in cauza, precum si neconformitatea si faptul ca articolele pirotehnice nu 

sunt disponibile spre vanzare pana la punerea lor in conformitate.

� In timpul evenimentelor 

cerintele impuse de catre Inspectoratul General al Politiei Romane si unitatile teritoriale 

subordonate. 

� Libera circulatie si utilizare a articolelor pirotehnice

dezvoltare si testare si care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari nu poate 

fi impiedicata, cu conditia ca un anunt vizibil sa indice clar neconformitatea si faptul ca 

acestea nu sunt disponibile in alte scopuri decat cercetarea,

� Articolele pirotehnice pot fi puse la dispozitie pe piata numai daca indeplinesc 

cerintele prezentei hotarari

Guvernul a stabilit conditiile pentru punerea la dispozitie 

pe piata a articolelor pirotehnice

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

 

In Monitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie 

Principatelor Romane ca zi de sarbatoare nationala.

Principalele prevederi 

Se declara ziua de 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane

Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot organiza si/sau sprijini logistic si 

material manifestari cultural-artistice dedicate acestei zile. 

Ziua de 24 ianuarie a fost declarata zi de sarbatoare nationala

In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1102/2014 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie 

pe piata a articolelor pirotehnice. 

 

hotarare stabileste: 

reguli care urmaresc sa realizeze libera circulatie a articolelor pirotehnice 

teritoriul Romaniei si al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurand 

un inalt nivel de protectie a sanatatii umane si a sigurantei publice, p

protectia si securitatea consumatorilor, tinand seama de aspectele relevante 

legate de protectia mediului; 

cerintele esentiale de securitate pe care trebuie sa le indeplineasca articolele 

pirotehnice in vederea punerii lor la dispozitie pe piata.  

Punerea la dispozitie pe piata a articolelor pirotehnice care indeplinesc cerintele 

prezentei hotarari nu poate fi interzisa, restrictionata sau impiedicata.

Cu ocazia targurilor, a expozitiilor si a demonstratiilor in vederea comercializarii 

articolelor pirotehnice, expunerea si utilizarea articolelor pirotehnice 

dispozitiile prezentei hotarari nu pot fi impiedicate, cu conditia ca acestea sa fie

de un anunt vizibil care sa indice clar denumirea si data targului, a expozitiei sau a 

demonstratiei in cauza, precum si neconformitatea si faptul ca articolele pirotehnice nu 

sunt disponibile spre vanzare pana la punerea lor in conformitate. 

timpul evenimentelor se iau masuri adecvate de securitate 

cerintele impuse de catre Inspectoratul General al Politiei Romane si unitatile teritoriale 

Libera circulatie si utilizare a articolelor pirotehnice produse in scop d

dezvoltare si testare si care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari nu poate 

fi impiedicata, cu conditia ca un anunt vizibil sa indice clar neconformitatea si faptul ca 

acestea nu sunt disponibile in alte scopuri decat cercetarea, dezvoltarea si testarea.

Articolele pirotehnice pot fi puse la dispozitie pe piata numai daca indeplinesc 

cerintele prezentei hotarari. 

Guvernul a stabilit conditiile pentru punerea la dispozitie 

pe piata a articolelor pirotehnice 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru declararea zilei de 24 ianuarie — Ziua Unirii 

Principatelor Romane ca zi de sarbatoare nationala. 

Ziua Unirii Principatelor Romane ca zi de sarbatoare 

si/sau sprijini logistic si 

Ziua de 24 ianuarie a fost declarata zi de sarbatoare nationala 

In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

r pentru punerea la dispozitie 

reguli care urmaresc sa realizeze libera circulatie a articolelor pirotehnice pe 

teritoriul Romaniei si al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurand 

un inalt nivel de protectie a sanatatii umane si a sigurantei publice, precum si 

protectia si securitatea consumatorilor, tinand seama de aspectele relevante 

pe care trebuie sa le indeplineasca articolele 

care indeplinesc cerintele 

prezentei hotarari nu poate fi interzisa, restrictionata sau impiedicata. 

Cu ocazia targurilor, a expozitiilor si a demonstratiilor in vederea comercializarii 

expunerea si utilizarea articolelor pirotehnice neconforme cu 

dispozitiile prezentei hotarari nu pot fi impiedicate, cu conditia ca acestea sa fie insotite 

de un anunt vizibil care sa indice clar denumirea si data targului, a expozitiei sau a 

demonstratiei in cauza, precum si neconformitatea si faptul ca articolele pirotehnice nu 

 in conformitate cu 

cerintele impuse de catre Inspectoratul General al Politiei Romane si unitatile teritoriale 

produse in scop de cercetare, 

dezvoltare si testare si care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari nu poate 

fi impiedicata, cu conditia ca un anunt vizibil sa indice clar neconformitatea si faptul ca 

dezvoltarea si testarea. 

Articolele pirotehnice pot fi puse la dispozitie pe piata numai daca indeplinesc 

Guvernul a stabilit conditiile pentru punerea la dispozitie  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 915 din 16 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1613/2014 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea 

Programului national de control al calitatii in domeniul securitatii 

aviatiei civile — PNCC-SECA. 

Principalele prevederi 

� Obiectivele Programului national de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei 

civile, denumit in continuare PNCC-SECA, sunt verificarea indeplinirii in mod corect si 

eficient a cerintelor de securitate a aviatiei civile si determinarea nivelului de 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune in domeniul 

securitatii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale actelor de punere in aplicare a acestuia, 

respectiv Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a 

masurilor detaliate de implementare a standardelor de baza comune in domeniul 

securitatii si Decizia 774(2010) a Comisiei din 13 aprilie 2010 de stabilire a masurilor 

detaliate de implementare a standardelor de baza comune privind securitatea aviatiei 

care contin informatiile mentionate la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 

300/2008, precum si cu prevederile Programului National de Securitate Aeronautica, 

aprobat prin H.G. nr. 1.193/2012. 

Controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile 

In Monitorul Oficial nr. 914 din 16 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 10/2014 al Bancii Nationale a Romaniei privind modificarea 

Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2014. 

Principalele prevederi 

� Sucursalele au obligatia sa intocmeasca raportari periodice in conformitate cu normele 

metodologice aprobate prin prezentul ordin. 

� Raportarile periodice se transmit Bancii Nationale a Romaniei prin intermediul 

Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei (SIRBNR), in 

conformitate cu prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind 

transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare 

catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si se depun 

in forma letrica la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, la 

termenele stabilite prin normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, 

aprobate prin prezentul ordin. 

� Ca exceptie, raportarile periodice intocmite pentru datele de referinta pentru 

raportare 30.09.2014, 31.10.2014 si 30.11.2014 se transmit Bancii Nationale a 

Romaniei prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub forma de fisiere Excel, 

urmand a fi retransmise Bancii Nationale a Romaniei prin SIRBNR cu ocazia transmiterii 

prin intermediul SIRBNR a raportarilor periodice intocmite pentru data de 31.12.2014. 

Intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii  

statistice de natura financiar-contabila 
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In Monitorul Ofic

nr. 1076/2014

reglementare 2014

Principalele prevederi 

� Politicile privind mai buna reglementare

de modernizare a administratiei publice. Calitatea, frecventa si profilul reglementarii 

indica nivelul de performanta a 

fundamenta si implementa politici publice. Initiativele care se inscriu in coordonatele 

acestui gen de politici vizeaza asigurarea premiselor unei dezvoltari socioeconomice 

durabile. Politicile privind mai buna reglementare constituie o conditie a bunei guvernari 

din punctul de vedere al eficientei, eficacitatii, dar si al nivelului de democratizare.

� Principalele teme ale politicilor

• imbunatatirea cadrului de 

imbunatatirea instrumentelor de implementare a politicilor publice (actele 

normative, procedurile etc.);

• calitatea reglementarilor

fundamentarii politicilor publice

• imbunatatirea procesului de consultare a partilor interesate

stabilirea continutului diferitelor initiative de politici publice;

• capacitatea administrativa

celor implicati in elaborarea reglementarilor si a analizelor de impact.

� La nivelul diferitelor administratii europene 

urmarit diferite directii de actiune: statele din nordul continentului (Danemarca, Suedia, 

Finlanda, dar si Marea Britanie) asociaza politicile privind mai buna reglementare 

preponderent cu imbunatatirea cadrului de reglementare pentru mediul de afaceri. In 

state precum Franta sau Italia aceste politici vizeaza mai degraba simplificarea legislatiei 

(e.g. procesul de codificare a legislatiei in Franta).

� Odata cu aderarea la UE, Guvernul Romaniei a adoptat un set de reforme in acest 

domeniu. Acestea s-au suprapus cu cele de reforma a administratiei publice si au vizat in 

special calitatea reglementarilor 

coordona politicile publice initiate de Guvern. Au fost dezvoltate masuri de imbunatatire 

a modului in care sunt elaborate politicile publice si reglementarile, precum si a calitatii 

managementului implementarii acestora atat inainte de initiere, cat si pe parcursul si 

dupa implementare. 

� Conform statisticilor, dupa primul val de reforme initiate in 2005, 

se situeze pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste eficienta guvernarii

� Aceasta pozitie este data de valoarea unui indicator care ia in considerare, printre altele, 

capacitatea administratiei publice locale si centrale

sistemului de reglementare, a impartialitatii acestuia, respectiv a calitatii 

publice furnizate. Comparativ cu alte state europene, in special in zona Europei de Est, se 

constata ca evolutia acestui indicator nu s

Romania situandu-se constant pe ultimul loc.

A  fost aprobata Strategia privind mai buna 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 917 din 17 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna 

reglementare 2014–2020. 

Politicile privind mai buna reglementare constituie una dintre componentele procesului 

de modernizare a administratiei publice. Calitatea, frecventa si profilul reglementarii 

indica nivelul de performanta a administratiei publice si capacitatea acesteia de a initia, 

fundamenta si implementa politici publice. Initiativele care se inscriu in coordonatele 

acestui gen de politici vizeaza asigurarea premiselor unei dezvoltari socioeconomice 

ivind mai buna reglementare constituie o conditie a bunei guvernari 

din punctul de vedere al eficientei, eficacitatii, dar si al nivelului de democratizare.

Principalele teme ale politicilor privind mai buna reglementare1 sunt: 

imbunatatirea cadrului de reglementare – se refera la masuri care vizeaza 

imbunatatirea instrumentelor de implementare a politicilor publice (actele 

normative, procedurile etc.); 

calitatea reglementarilor – realizarea analizelor de impact in scopul 

fundamentarii politicilor publice/actelor normative; 

imbunatatirea procesului de consultare a partilor interesate in ceea ce priveste 

stabilirea continutului diferitelor initiative de politici publice; 

capacitatea administrativa – imbunatatirea pregatirii functionarilor publici si a 

implicati in elaborarea reglementarilor si a analizelor de impact.

La nivelul diferitelor administratii europene politicile privind mai buna reglementare

urmarit diferite directii de actiune: statele din nordul continentului (Danemarca, Suedia, 

a, dar si Marea Britanie) asociaza politicile privind mai buna reglementare 

preponderent cu imbunatatirea cadrului de reglementare pentru mediul de afaceri. In 

state precum Franta sau Italia aceste politici vizeaza mai degraba simplificarea legislatiei 

g. procesul de codificare a legislatiei in Franta). 

Odata cu aderarea la UE, Guvernul Romaniei a adoptat un set de reforme in acest 

au suprapus cu cele de reforma a administratiei publice si au vizat in 

special calitatea reglementarilor si capacitatea administratiei publice de a dezvolta si 

coordona politicile publice initiate de Guvern. Au fost dezvoltate masuri de imbunatatire 

a modului in care sunt elaborate politicile publice si reglementarile, precum si a calitatii 

lementarii acestora atat inainte de initiere, cat si pe parcursul si 

Conform statisticilor, dupa primul val de reforme initiate in 2005, Romania continua sa 

se situeze pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste eficienta guvernarii

ceasta pozitie este data de valoarea unui indicator care ia in considerare, printre altele, 

capacitatea administratiei publice locale si centrale, in functie de caracteristicile 

sistemului de reglementare, a impartialitatii acestuia, respectiv a calitatii 

publice furnizate. Comparativ cu alte state europene, in special in zona Europei de Est, se 

constata ca evolutia acestui indicator nu s-a modificat substantial in ultimii 10 ani, 

se constant pe ultimul loc. 

A  fost aprobata Strategia privind mai buna reglementare 2014

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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ial nr. 917 din 17 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru aprobarea Strategiei privind mai buna 

constituie una dintre componentele procesului 

de modernizare a administratiei publice. Calitatea, frecventa si profilul reglementarii 

administratiei publice si capacitatea acesteia de a initia, 

fundamenta si implementa politici publice. Initiativele care se inscriu in coordonatele 

acestui gen de politici vizeaza asigurarea premiselor unei dezvoltari socioeconomice 

ivind mai buna reglementare constituie o conditie a bunei guvernari 

din punctul de vedere al eficientei, eficacitatii, dar si al nivelului de democratizare. 

se refera la masuri care vizeaza 

imbunatatirea instrumentelor de implementare a politicilor publice (actele 

realizarea analizelor de impact in scopul 

in ceea ce priveste 

imbunatatirea pregatirii functionarilor publici si a 

implicati in elaborarea reglementarilor si a analizelor de impact. 

politicile privind mai buna reglementare au 

urmarit diferite directii de actiune: statele din nordul continentului (Danemarca, Suedia, 

a, dar si Marea Britanie) asociaza politicile privind mai buna reglementare 

preponderent cu imbunatatirea cadrului de reglementare pentru mediul de afaceri. In 

state precum Franta sau Italia aceste politici vizeaza mai degraba simplificarea legislatiei 

Odata cu aderarea la UE, Guvernul Romaniei a adoptat un set de reforme in acest 

au suprapus cu cele de reforma a administratiei publice si au vizat in 

si capacitatea administratiei publice de a dezvolta si 

coordona politicile publice initiate de Guvern. Au fost dezvoltate masuri de imbunatatire 

a modului in care sunt elaborate politicile publice si reglementarile, precum si a calitatii 

lementarii acestora atat inainte de initiere, cat si pe parcursul si 

Romania continua sa 

se situeze pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste eficienta guvernarii.  

ceasta pozitie este data de valoarea unui indicator care ia in considerare, printre altele, 

, in functie de caracteristicile 

sistemului de reglementare, a impartialitatii acestuia, respectiv a calitatii serviciilor 

publice furnizate. Comparativ cu alte state europene, in special in zona Europei de Est, se 

a modificat substantial in ultimii 10 ani, 

reglementare 2014–2020 
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In Monitorul Oficial nr. 918 din 17 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 561/2014

aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare si 

sanctionare a practicilor de concurenta neloiala.

Principalele prevederi 

Domeniul de aplicare 

� In conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 21/1996, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei, 

punerea in aplicare a 

ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 11/1991, 

Concurentei, in calitate de autoritate administrativa autonoma nationala in domeniul 

concurentei, care asig

neloiala in limita competentelor incredintate prin lege.

� Regulamentul stabileste procedura referitoare la etapele si modalitatile de 

identificare, constatare si sanctionare

concurenta neloiala savarsite de catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in 

urma sesizarilor sau din oficiu.

Inregistrarea sesizarilor privind posibile practici de concurenta neloiala. Analiza 

preliminara. Depunerea sesizarilor

� Sesizarile se transmit de catre persoanele fizice sau juridice care au un interes legi

conform formularului prevazut in anexa nr. 1. 

� Autorii sesizarilor sau imputernicitii acestora autorizati sa ii reprezinte

furnizeze si copii certificate pentru conformitate ale documentelor relevante pentru a 

sustine sesizarea depusa, documente care le sunt in mod rezonabil disponibile si, in 

masura posibilului, sa indice Consiliului Concurentei de unde pot fi obtinute alte 

informatii si documente relevante in cauza, care nu le sunt disponibile.

Informatiile si documentele care trebuie furnizate

� Sesizarile trebuie sa contina informatiile, inclusiv documentele solicitate in formular

� Sesizarea trebuie sa cuprinda

• informatii privind autorul sesizarii

sediul/domiciliul, CUI/CNP;

• informatii privind interesul legitim

• informatii privind persoana fizica/juridica al carei comportament constituie 

obiectul sesizarii

• detalii privind presupusa practica de concurenta neloiala

• informatiile si documentele care probeaza existenta posibilei practici de 

concurenta neloiala

furnizeze elemente de proba at

neloiala, cat si cu riscul producerii unui prejudiciu;

• informatiile furnizate de catre autorul sesizarii considerate ca fiind 

confidentiale. 

� Sesizarea devine efectiva la data la care a fost inregistrata la 

exceptia cazurilor in care se constata ca informatiile cuprinse in formularul de sesizare 

sunt incorecte si/sau incomplete.

Regulamentul privind procedura de constatare si sanctionare

a practicilor de concurenta neloiala

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 918 din 17 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 561/2014 al Consiliului Concurentei pentru punerea in 

aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare si 

sanctionare a practicilor de concurenta neloiala. 

 

In conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 21/1996, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei, 

punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 11/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 11/1991, este incredintata Consiliului 

, in calitate de autoritate administrativa autonoma nationala in domeniul 

concurentei, care asigura protectia intreprinderilor impotriva practicilor de concurenta 

neloiala in limita competentelor incredintate prin lege. 

Regulamentul stabileste procedura referitoare la etapele si modalitatile de 

identificare, constatare si sanctionare de catre Consiliul Concurentei 

savarsite de catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in 

urma sesizarilor sau din oficiu. 

Inregistrarea sesizarilor privind posibile practici de concurenta neloiala. Analiza 

punerea sesizarilor 

Sesizarile se transmit de catre persoanele fizice sau juridice care au un interes legi

conform formularului prevazut in anexa nr. 1.  

Autorii sesizarilor sau imputernicitii acestora autorizati sa ii reprezinte

i copii certificate pentru conformitate ale documentelor relevante pentru a 

sustine sesizarea depusa, documente care le sunt in mod rezonabil disponibile si, in 

masura posibilului, sa indice Consiliului Concurentei de unde pot fi obtinute alte 

i documente relevante in cauza, care nu le sunt disponibile.

Informatiile si documentele care trebuie furnizate potrivit formularului

Sesizarile trebuie sa contina informatiile, inclusiv documentele solicitate in formular

Sesizarea trebuie sa cuprinda: 

nformatii privind autorul sesizarii, respectiv datele complete de identificare, 

sediul/domiciliul, CUI/CNP; 

informatii privind interesul legitim al autorului sesizarii; 

informatii privind persoana fizica/juridica al carei comportament constituie 

esizarii; 

detalii privind presupusa practica de concurenta neloiala; 

informatiile si documentele care probeaza existenta posibilei practici de 

concurenta neloiala, avand in vedere faptul ca autorii sesizarilor au obligatia sa 

furnizeze elemente de proba atat in legatura cu posibila practica de concurenta 

neloiala, cat si cu riscul producerii unui prejudiciu; 

informatiile furnizate de catre autorul sesizarii considerate ca fiind 

 

Sesizarea devine efectiva la data la care a fost inregistrata la Consiliul Concurentei

exceptia cazurilor in care se constata ca informatiile cuprinse in formularul de sesizare 

sunt incorecte si/sau incomplete. 

Regulamentul privind procedura de constatare si sanctionare

a practicilor de concurenta neloiala 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 918 din 17 decembrie 2014 a fost publicat 

al Consiliului Concurentei pentru punerea in 

aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare si 

In conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 21/1996, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei, 

, cu modificarile si completarile 

este incredintata Consiliului 

, in calitate de autoritate administrativa autonoma nationala in domeniul 

ura protectia intreprinderilor impotriva practicilor de concurenta 

Regulamentul stabileste procedura referitoare la etapele si modalitatile de 

ul Concurentei a practicilor de 

savarsite de catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in 

Inregistrarea sesizarilor privind posibile practici de concurenta neloiala. Analiza 

Sesizarile se transmit de catre persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim, 

Autorii sesizarilor sau imputernicitii acestora autorizati sa ii reprezinte trebuie sa 

i copii certificate pentru conformitate ale documentelor relevante pentru a 

sustine sesizarea depusa, documente care le sunt in mod rezonabil disponibile si, in 

masura posibilului, sa indice Consiliului Concurentei de unde pot fi obtinute alte 

i documente relevante in cauza, care nu le sunt disponibile. 

potrivit formularului 

Sesizarile trebuie sa contina informatiile, inclusiv documentele solicitate in formular.  

, respectiv datele complete de identificare, 

informatii privind persoana fizica/juridica al carei comportament constituie 

informatiile si documentele care probeaza existenta posibilei practici de 

, avand in vedere faptul ca autorii sesizarilor au obligatia sa 

at in legatura cu posibila practica de concurenta 

informatiile furnizate de catre autorul sesizarii considerate ca fiind 

Consiliul Concurentei, cu 

exceptia cazurilor in care se constata ca informatiile cuprinse in formularul de sesizare 

Regulamentul privind procedura de constatare si sanctionare 
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In Monitorul Oficial nr. 923 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 84/2014

58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in 

Romania.

Principalele prevederi 

� Cazarea in structurile de primire turistica 

urmatoarele tipuri: 

• cazare fara mic dejun

• cazare cu mic dejun

asigurare a micului dejun, vandute sau oferite spre vanzare la un pret total;

• cazare cu demipensiune

asigurare a micului dejun si a pranzului sau a cinei, vandute sau oferite spre 

vanzare la un pret total;

• cazare cu pensiune completa

asigurare a micului dejun, a pranzului si a cinei, vandute sau oferite sp

la un pret total;

• cazare cu «all inclusive»

asigurare a micului dejun, a pranzului, a cinei, a gustarilor dintre mese si a 

oricaror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace prop

structurii de primire turistica, vandute sau oferite

Organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

In Monitorul Oficial nr. 909 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 144/2014

Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor 

anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile 

de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate

verzi si a celor de achizitie de certificate verzi.

Principalele prevederi 

� Prezenta metodologie de 

produsa din surse regenerabile de energie

prin certificate verzi si a celor de achizi

metodologie) stabileste:

• modul de calcul al cotei anuale

regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin 

certificate verzi;

• modul de calcul al cotei anuale obligatorii

• modul de calcul al numarului de certificate verzi

obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul de analiza de catre 

operatorii economici cu obli

• modul de calcul al sumei de bani aferente neindeplinirii cotei anuale

de achizitie de certificate verzi.

Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii

de energie electrica produsa din 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 923 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 84/2014 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 

58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in 

Romania. 

Cazarea in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica poate fi de 

cazare fara mic dejun; 

cazare cu mic dejun – combinatia prestabilita a serviciilor de cazare si de 

asigurare a micului dejun, vandute sau oferite spre vanzare la un pret total;

cazare cu demipensiune – combinatia prestabilita a serviciilor de cazare de 

gurare a micului dejun si a pranzului sau a cinei, vandute sau oferite spre 

vanzare la un pret total; 

cazare cu pensiune completa – combinatia prestabilita a serviciilor de cazare de 

asigurare a micului dejun, a pranzului si a cinei, vandute sau oferite sp

la un pret total; 

cazare cu «all inclusive» – combinatia prestabilita a serviciilor de cazare de 

asigurare a micului dejun, a pranzului, a cinei, a gustarilor dintre mese si a 

oricaror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace prop

structurii de primire turistica, vandute sau oferite spre vanzare la un pret total.

Organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

In Monitorul Oficial nr. 909 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 144/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor 

anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile 

de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate

verzi si a celor de achizitie de certificate verzi. 

Prezenta metodologie de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica

produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare 

prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi (denumita in continuare 

metodologie) stabileste: 

modul de calcul al cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse 

regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin 

certificate verzi; 

calcul al cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi;

modul de calcul al numarului de certificate verzi aferente neindeplinirii cotei 

obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul de analiza de catre 

operatorii economici cu obligatie de achizitie de certificate verzi;

modul de calcul al sumei de bani aferente neindeplinirii cotei anuale

de achizitie de certificate verzi. 

Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii

energie electrica produsa din surse regenerabile

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 923 din 18 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 

58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in 

u functiuni de cazare turistica poate fi de 

combinatia prestabilita a serviciilor de cazare si de 

asigurare a micului dejun, vandute sau oferite spre vanzare la un pret total; 

combinatia prestabilita a serviciilor de cazare de 

gurare a micului dejun si a pranzului sau a cinei, vandute sau oferite spre 

combinatia prestabilita a serviciilor de cazare de 

asigurare a micului dejun, a pranzului si a cinei, vandute sau oferite spre vanzare 

combinatia prestabilita a serviciilor de cazare de 

asigurare a micului dejun, a pranzului, a cinei, a gustarilor dintre mese si a 

oricaror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale 

spre vanzare la un pret total. 

Organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania 

In Monitorul Oficial nr. 909 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor 

anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile 

de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate 

stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica 

care beneficiaza de sistemul de promovare 

tie de certificate verzi (denumita in continuare 

obligatorii de energie electrica produsa din surse 

regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin 

de achizitie de certificate verzi; 

aferente neindeplinirii cotei 

obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul de analiza de catre 

gatie de achizitie de certificate verzi; 

modul de calcul al sumei de bani aferente neindeplinirii cotei anuale obligatorii 

Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii 

surse regenerabile 
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In Monitorul Oficial nr. 912 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1096/2014

aprobarea Procedurii de autorizare a delegarii obligatiilor de stocare ce 

revin operatorilor economici care au obligatia de constituire a stocurilor 

de urgenta in anul 2014.

Principalele prevederi 

� Operatorii economici care au obligatia, conform prevederilor legale, de 

stocurilor de urgenta in anul 2014

acestora entitatilor prevazute la art. 8alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea 

si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere, denumita in 

continuare Legea nr. 3

pentru Energie, denumit in continuare autoritate competenta.

� Pentru delegarea obligatiei de stocare

indeplinirii urmatoarelor cerinte minime:

• perioada de delegare

• timpul de reactie necesar

urgenta, conform negocierilor purtate si termenelor convenite intre 

reprezentantul autoritatii competente si operatorul eco

procedurii de solutionare a cererii, astfel cum vor fi consemnate intr

verbal; 

• suportarea cheltuielilor de transport

livrarii efective catre utilizatorii finali pentru stocurile care fac

Departamentul pentru 

a delegarii obligatiilor de stocare

In Monitorul Oficial nr. 919 din 17 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 174/2014

Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a 

gazelor naturale nr. 123/2012.

Principalele prevederi 

� In vederea asigurarii 

sfarsitul perioadei de reglementare, clientii casnici si producatorii de energie termica, 

numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica in 

centralele de cogenerare si in centralele termice destinate consumului populatiei au 

acelasi tratament din punctul de vedere al asigurarii cantitatilor si pretului de vanzare al 

gazelor naturale consumate, indiferent daca au ales sa 

� Pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici

producatorii de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la 

producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice 

destinate consumului populatiei se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea 

ministerului de resort, in concordanta cu prevederile Calendarului de eliminare treptata 

a preturilor reglementate pentru clientii finali.

Legea energiei electrice si a gazelor naturale a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 912 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1096/2014 al Departamentului pentru Energie privind 

aprobarea Procedurii de autorizare a delegarii obligatiilor de stocare ce 

revin operatorilor economici care au obligatia de constituire a stocurilor 

de urgenta in anul 2014. 

 

Operatorii economici care au obligatia, conform prevederilor legale, de 

stocurilor de urgenta in anul 2014 pot delega maximum 13% din obligatia de stocare a 

acestora entitatilor prevazute la art. 8alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea 

si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere, denumita in 

continuare Legea nr. 360/2013, cu autorizarea prealabila din partea Departamentului 

pentru Energie, denumit in continuare autoritate competenta. 

delegarea obligatiei de stocare, operatorii economici trebuie sa faca dovada 

indeplinirii urmatoarelor cerinte minime: 

a de delegare: minimum 4 luni si maximum un an; 

timpul de reactie necesar punerii la dispozitia utilizatorului final a stocurilor de 

urgenta, conform negocierilor purtate si termenelor convenite intre 

reprezentantul autoritatii competente si operatorul eco

procedurii de solutionare a cererii, astfel cum vor fi consemnate intr

suportarea cheltuielilor de transport pentru asigurarea punerii in circulatie sau 

livrarii efective catre utilizatorii finali pentru stocurile care fac 

Departamentul pentru Energie a aprobat Procedura de autorizare

a delegarii obligatiilor de stocare 

In Monitorul Oficial nr. 919 din 17 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a 

gazelor naturale nr. 123/2012. 

 

asigurarii nediscriminarii intre aceleasi categorii de consumatori

sfarsitul perioadei de reglementare, clientii casnici si producatorii de energie termica, 

numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica in 

cogenerare si in centralele termice destinate consumului populatiei au 

acelasi tratament din punctul de vedere al asigurarii cantitatilor si pretului de vanzare al 

gazelor naturale consumate, indiferent daca au ales sa fie eligibili sau reglementati.

ul de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici

producatorii de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la 

producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice 

estinate consumului populatiei se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea 

ministerului de resort, in concordanta cu prevederile Calendarului de eliminare treptata 

a preturilor reglementate pentru clientii finali. 

Legea energiei electrice si a gazelor naturale a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 912 din 15 decembrie 2014 a fost publicat 

al Departamentului pentru Energie privind 

aprobarea Procedurii de autorizare a delegarii obligatiilor de stocare ce 

revin operatorilor economici care au obligatia de constituire a stocurilor 

Operatorii economici care au obligatia, conform prevederilor legale, de constituire a 

pot delega maximum 13% din obligatia de stocare a 

acestora entitatilor prevazute la art. 8alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea 

si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere, denumita in 

60/2013, cu autorizarea prealabila din partea Departamentului 

, operatorii economici trebuie sa faca dovada 

punerii la dispozitia utilizatorului final a stocurilor de 

urgenta, conform negocierilor purtate si termenelor convenite intre 

reprezentantul autoritatii competente si operatorul economic in cadrul 

procedurii de solutionare a cererii, astfel cum vor fi consemnate intr-un proces-

pentru asigurarea punerii in circulatie sau 

 obiectul delegarii. 

Energie a aprobat Procedura de autorizare 

In Monitorul Oficial nr. 919 din 17 decembrie 2014 a fost publicata 

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a 

nediscriminarii intre aceleasi categorii de consumatori, pana la 

sfarsitul perioadei de reglementare, clientii casnici si producatorii de energie termica, 

numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica in 

cogenerare si in centralele termice destinate consumului populatiei au 

acelasi tratament din punctul de vedere al asigurarii cantitatilor si pretului de vanzare al 

fie eligibili sau reglementati. 

ul de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici si 

producatorii de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la 

producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice 

estinate consumului populatiei se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea 

ministerului de resort, in concordanta cu prevederile Calendarului de eliminare treptata 

Legea energiei electrice si a gazelor naturale a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1110/2014

electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de 

sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015.

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015 cota obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile

de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, 

11,9% din consumul final brut de energie electrica

Cota anuala obligatorie de energie electrica produsa 

din surse regenerabile de energie

In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 145/2014

Domeniul Energiei privind implementarea sistemelor de masurare 

inteligenta a energiei electrice.

Principalele prevederi 

� Sistemele de masurare inteligenta a energiei electrice

masoara consumul de energie electrica, asigura transmiterea bidirectionala securizata a 

informatiilor la clientul final, furnizeaza mai multe informatii decat un

conventional, folosind forme de comunicare electronica. Sistemele de masurare 

inteligenta cuprind: 

• subsistemele de masurare

masura si echipamentele de securizare a accesului la contor;

• subsistemele de transmitere a informatiilor

• subsistemele de gestiune a informatiilor

� Sistemele de masurare inteligenta au functionalitati obligatorii si optionale.

� Proiectele privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta

fezabile din punct de vedere tehnic, rezonabile din punct de vedere financiar si sa 

reflecte economii banesti proportionale cu valoarea investitiilor in aceste sisteme.

� Functionalitatile pot fi realocate

optionale, in functie de solicitarile beneficiarilor implementarii sistemelor de masurare 

inteligenta. 

� Pentru implementarea sistemelor de masurare inteligenta

aplicat de catre operatorii de distributie concesionari este a

Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si are ca tinta pana in anul 2020 

implementarea la cca 80% din numarul de clienti finali.

� In anul 2015, operatorii de distributie concesionari implementeaza proiecte

evalueaza aspectele specifice din retelele de distributie

finale de implementare a sistemelor de masurare inteligenta.

Implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice

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

 

In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1110/2014 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie 

electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de 

sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015.

cota obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile

de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, 

11,9% din consumul final brut de energie electrica. 

Cota anuala obligatorie de energie electrica produsa 

din surse regenerabile de energie 

In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 145/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei privind implementarea sistemelor de masurare 

inteligenta a energiei electrice. 

masurare inteligenta a energiei electrice sunt sisteme electronice care 

masoara consumul de energie electrica, asigura transmiterea bidirectionala securizata a 

informatiilor la clientul final, furnizeaza mai multe informatii decat un

conventional, folosind forme de comunicare electronica. Sistemele de masurare 

subsistemele de masurare care contin cel putin contorul, transformatoarele de 

masura si echipamentele de securizare a accesului la contor; 

subsistemele de transmitere a informatiilor; 

subsistemele de gestiune a informatiilor din contoare. 

Sistemele de masurare inteligenta au functionalitati obligatorii si optionale.

Proiectele privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta

fezabile din punct de vedere tehnic, rezonabile din punct de vedere financiar si sa 

reflecte economii banesti proportionale cu valoarea investitiilor in aceste sisteme.

Functionalitatile pot fi realocate intre cele doua categorii, respectiv obligator

optionale, in functie de solicitarile beneficiarilor implementarii sistemelor de masurare 

implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice, ritmul 

aplicat de catre operatorii de distributie concesionari este aprobat de Autoritatea 

Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si are ca tinta pana in anul 2020 

implementarea la cca 80% din numarul de clienti finali. 

In anul 2015, operatorii de distributie concesionari implementeaza proiecte

eaza aspectele specifice din retelele de distributie, in vederea stabilirii conditiilor 

finale de implementare a sistemelor de masurare inteligenta. 

Implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

le obligatorii de energie 

electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de 

sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015. 

cota obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile 

de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 

Cota anuala obligatorie de energie electrica produsa  

In Monitorul Oficial nr. 931 din 19 decembrie 2014 a fost publicat 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei privind implementarea sistemelor de masurare 

sunt sisteme electronice care 

masoara consumul de energie electrica, asigura transmiterea bidirectionala securizata a 

informatiilor la clientul final, furnizeaza mai multe informatii decat un contor 

conventional, folosind forme de comunicare electronica. Sistemele de masurare 

care contin cel putin contorul, transformatoarele de 

Sistemele de masurare inteligenta au functionalitati obligatorii si optionale. 

Proiectele privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta trebuie sa fie 

fezabile din punct de vedere tehnic, rezonabile din punct de vedere financiar si sa 

reflecte economii banesti proportionale cu valoarea investitiilor in aceste sisteme. 

intre cele doua categorii, respectiv obligatorii si 

optionale, in functie de solicitarile beneficiarilor implementarii sistemelor de masurare 

a energiei electrice, ritmul 

probat de Autoritatea 

Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si are ca tinta pana in anul 2020 

In anul 2015, operatorii de distributie concesionari implementeaza proiecte-pilot si 

, in vederea stabilirii conditiilor 

Implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice 
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In Monitorul Oficial nr. 908 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 457 din 16 septembrie 2014

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1,art. 

4,art. 13 si art. 19 din Ordonanta de urgenta a

privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative.

Principalele prevederi 

� Prin incheierile din 20 mai 2014 

fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 1, art. 4,

74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative. 

� In motivarea exceptiei de 

criticate sunt contrare dispozitiilor art. 115 alin. (4) si (6), art. 11 alin. (1) si (2), art. 16 

alin. (2) si art. 41 din Constitutia Romaniei, precum si celor ale art. 99 si art. 100 din 

Legea nr. 188/1999,art. 3 si art. 6 din Legea nr. 329/2009 si art. 68

53/2003. Astfel, arata ca in preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 

sunt invocate premisele unei situatii extraordinare are impune adoptarea unor masuri 

imediate in vederea stabilirii cadrului normativ pentru modernizarea administratiei 

fiscale prin reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), conform 

angajamentului asumat de Romania cu organismele financiare internationale si ca 

neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra bugetului consolidat; 

insa aceasta situatie extraordinara este invocata de Guvern fara a avea un continut 

concret si verosimil. 

� Modalitatea de adoptare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/20

reglementarile aduse domeniului de activitate prin reorganizarea A.N.A.F. incalca 

flagrant regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si 

indatoririle prevazute de Constitutie in favoarea functionarilor publici.

� Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate

a constatat ca dispozitiile art. 1,art. 4,art. 13si art. 19 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea 

activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

� In cadrul opiniei separate a judecatorului dr. prof. univ. Mona

� In dezacord cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. 1,art. 4,art. 13 si art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Age

Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative trebuia admisa

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 in intregul ei

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a 

OUG privind reorganizarea activitati AN

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 908 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 457 din 16 septembrie 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1,art. 

4,art. 13 si art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 

privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative. 

in incheierile din 20 mai 2014 Tribunalul Arad — Sectia de contencios administrativ si 

fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

art. 4, art. 13 si art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile 

criticate sunt contrare dispozitiilor art. 115 alin. (4) si (6), art. 11 alin. (1) si (2), art. 16 

alin. (2) si art. 41 din Constitutia Romaniei, precum si celor ale art. 99 si art. 100 din 

nr. 188/1999,art. 3 si art. 6 din Legea nr. 329/2009 si art. 68—

53/2003. Astfel, arata ca in preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 

sunt invocate premisele unei situatii extraordinare are impune adoptarea unor masuri 

ediate in vederea stabilirii cadrului normativ pentru modernizarea administratiei 

fiscale prin reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), conform 

angajamentului asumat de Romania cu organismele financiare internationale si ca 

optarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra bugetului consolidat; 

insa aceasta situatie extraordinara este invocata de Guvern fara a avea un continut 

Modalitatea de adoptare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/20

reglementarile aduse domeniului de activitate prin reorganizarea A.N.A.F. incalca 

flagrant regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si 

indatoririle prevazute de Constitutie in favoarea functionarilor publici. 

nstitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate

a constatat ca dispozitiile art. 1,art. 4,art. 13si art. 19 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea 

tii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

opiniei separate a judecatorului dr. prof. univ. Mona-Maria Pivniceru

dezacord cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. 1,art. 4,art. 13 si art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Age

Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 

trebuia admisa si Curtea trebuia sa constate neconstitutionalitatea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 in intregul ei. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a 

OUG privind reorganizarea activitati ANAF 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 908 din 15 decembrie 2014 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1,art. 

Guvernului nr. 74/2013 

privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru 

Sectia de contencios administrativ si 

fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 

autorii acesteia sustin ca prevederile 

criticate sunt contrare dispozitiilor art. 115 alin. (4) si (6), art. 11 alin. (1) si (2), art. 16 

alin. (2) si art. 41 din Constitutia Romaniei, precum si celor ale art. 99 si art. 100 din 

—79 din Legea nr. 

53/2003. Astfel, arata ca in preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 

sunt invocate premisele unei situatii extraordinare are impune adoptarea unor masuri 

ediate in vederea stabilirii cadrului normativ pentru modernizarea administratiei 

fiscale prin reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), conform 

angajamentului asumat de Romania cu organismele financiare internationale si ca 

optarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra bugetului consolidat; 

insa aceasta situatie extraordinara este invocata de Guvern fara a avea un continut 

Modalitatea de adoptare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 si 

reglementarile aduse domeniului de activitate prin reorganizarea A.N.A.F. incalca 

flagrant regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si 

 

nstitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate si 

a constatat ca dispozitiile art. 1,art. 4,art. 13si art. 19 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea 

tii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

Maria Pivniceru se arata: 

dezacord cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 1,art. 4,art. 13 si art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 

Curtea trebuia sa constate neconstitutionalitatea 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a  
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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. 41/2014 privind infiintarea Agentiei pentru 

Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri 

privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea 

art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2014 privind modificarea si completarea Legii 

nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2014 privind modificarea si completarea Legii 

petrolului nr. 238/2004 

� Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice 

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

procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 

perioada regimului comunist in Romania 

� Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 88 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 17 alin.(2) din Legea nr. 47/2008 privind Codul silvic 

� Proiect de Lege privind pensiile ocupationale 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces 

la informatiile de interes public 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 

adoptiei 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de 

reorganizare la nivelul administratiei publice central si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si 

drepturile conexe 

� Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 

martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri 

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

si exploatarea jocurilor de noroc 

� Propunere legislativa pentru eliminiarea impozitului si contributiilor aferente veniturilor din 

activitatile agricole, silvice si din piscicultura 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Portului Traditional 

� Propunere legislativa privind drepturile copiilor cu dizabilitati 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea dispozitiilor Legii nr. 188 din 8 

decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici 

� Propunere legislativa privind declararea zilei de 27 martie Ziua Reunirii cadrelor militare 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru 

modificarea si completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte 

ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia 

europeana privind protectia consumatorilor 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si 

indemnizatiile de asigurari de sanatate 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 

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

domeniul sanatatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea lit. b) a art. 3 din O.U.G. nr. 34/2008 

privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 

� Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 87 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 3 alin (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de 

stat pentru copii, republicata  

� Propunere legislativa pentru completarea art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii 

� Propunere legislativa pentru constituirea, organizarea si functionarea Corpului expertilor si 

evaluatorilor tehnici auto din Romania 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele 

forestiere de protectie 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 
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Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din O.U.G. nr. 77/2009 privind orga-

nizarea si exploatarea jocurilor de noroc 

� Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea formelor istorice asociative 

de proprietate 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

� Propunere legislativapentru completarea Legii nr. 67/2004, privind alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul Muncii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul 

protectiei civile si al situatiilor de urgenta 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 20 din Legea cadru nr. 284/2010 

privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice 

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

publice 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant 

superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala 

� Propunere legislativa pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 

martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri 

� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 57/2014 pentru aprobarea unor masuri privind 

operarea unei aeronave aflate in proprietatea Ministerului Afacerilor Interne 

� Proiect de lege pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei 

electrice din surse regenerabile de energie 

� Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si 

pentru modificarea unor acte normative 

� 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. 68/2014 privind modificarea si completarea unor 

acte normative 

� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 73/2014 pentru aprobarea unor masuri derogatorii 

de la dispozitiile Legii privind finantele publice nr. 500/2002 si ale Legii responsabilitatii fiscal-

bugetare nr. 69/2010 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative si 

pentru aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru in Parteneriatul pentru o 

Guvernare Deschisa (Open Government Partnership) 

Procesul legislativ la Senat 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi Standarde Internationale de Raportare Financiara 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 365 din 19 decembrie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1361/2014 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de 

contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 in ceea ce priveste Standardele 

Internationale de Raportare Financiara 3 si 13 si Standardul International de Contabilitate 40 (text cu 

relevanta pentru SEE). 
 

Se modifica: (a) IFRS 3 Combinare de intreprinderi; (b) IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa; (c) IAS 40 Inves-

titii imobiliare. Orice trimitere la IFRS 9, trebuie interpretata ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: 

recunoastere si evaluare. Societatile aplica modificarile cel tarziu de la data inceperii primului lor exercitiu 

financiar care debuteaza la sau dupa prima zi a lunii urmatoare datei la care intra in vigoare regulamentul. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 448 din 15 decembrie 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-364/13 International Stem Cell Corporation/Comptroller 

General of Patents, Designs and Trade Marks 
 

Un organism care nu este apt sa evolueze intr-o fiinta umana nu constituie un embrion uman 

in sensul Directivei privind protectia juridica a inventiilor biotehnologice. Prin urmare, 

utilizarile unui asemenea organism in scopuri industriale sau comerciale pot, in principiu, sa 

faca obiectul unui brevet. 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-354/13 Fag og Arbejde (FOA), in numele domnului 

Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), in numele Billund Kommune 
 

Obezitatea poate constitui un „handicap” in sensul Directivei privind egalitatea de tratament 

in ceea ce priveste incadrarea in munca. Desi niciun principiu general al dreptului Uniunii nu 

interzice, ca atare, discriminarea pe motive de obezitate, aceasta din urma tine de notiunea 

„handicap” atunci cand, in anumite conditii, impiedica participarea deplina si efectiva a 

persoanei in cauza la viata profesionala in conditii de egalitate cu ceilalti lucratori. 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-449/13 CA Consumer Finance SA/Ingrid Bakkaus si altii 
 

Revine creditorului sarcina de a dovedi ca si-a executat obligatiile precontractuale de 

informare si de verificare a bonitatii imprumutatului. Principiul efectivitatii ar fi compromis 

daca sarcina probei privind neexecutarea obligatiilor creditorului ar reveni consumatorului. 
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Decrete 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din 

stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantitati de 

MApN, SPP si SRI, precum si pentru stabilirea regimului TVA si al accizelor pentru aceste cantitati;

• Decret pentru promulgarea Legii privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul 

datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca;

• Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie 

ca zi de sarbatoare nationala; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordulu

Ministri al Ucrainei privind micul trafic de frontiera, semnat la Kiev 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de 

Ministri al Ucrainei privind masuri de crestere a increderii si 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei 

electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Minamata cu priv

spre semnare si semnata de Romania la Kumamoto, la 10 octombrie 2013;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Geor

giei privind schimbul si protectia reciproca a informatii

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 37/2005 privind 

recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori pentru 

produselor agricole si silvice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind reforma 

sectorului sanitar-imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului 

tionala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru 

politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea 

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

 

Cereri de reexaminare  

Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a semnat marti, 16 decembrie, cererea de reexaminare 

asupra Legii pentru finantarea revistelor de cultura reprezentative din 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bona;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 29/201

reglementarea unor masuri bugetare;

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

 

 si cereri de reexaminare semnate 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din 

stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantitati de carburanti si acordarea, cu titlu gratuit, MAI, 

MApN, SPP si SRI, precum si pentru stabilirea regimului TVA si al accizelor pentru aceste cantitati;

• Decret pentru promulgarea Legii privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul 

de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane, 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de 

Ministri al Ucrainei privind micul trafic de frontiera, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de 

rainei privind masuri de crestere a increderii si securitatii, semnat la Kiev la 10 martie 2014;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei 

electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012; 

et pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Minamata cu privire la mercur, deschisa 

spre semnare si semnata de Romania la Kumamoto, la 10 octombrie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Geor

giei privind schimbul si protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 37/2005 privind 

recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori pentru 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind reforma 

imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar) dintre Romania si Banca Interna

onstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru 

politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica) 

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a semnat marti, 16 decembrie, cererea de reexaminare 

tarea revistelor de cultura reprezentative din Romania. 

• Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bona; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 29/2013 privind 

reglementarea unor masuri bugetare; 

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

22 • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din 

carburanti si acordarea, cu titlu gratuit, MAI, 

MApN, SPP si SRI, precum si pentru stabilirea regimului TVA si al accizelor pentru aceste cantitati; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul 

Ziua Unirii Principatelor Romane, 

i dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de 

la 2 octombrie 2014; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de 

securitatii, semnat la Kiev la 10 martie 2014; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei 

et pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea 

ire la mercur, deschisa 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Geor-

clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 37/2005 privind 

recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori pentru comercializarea 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind reforma 

sanitar) dintre Romania si Banca Interna-

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru 

economica) dintre Romania si 

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014. 

Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a semnat marti, 16 decembrie, cererea de reexaminare 
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Invata dreptul penal prin exercitii practice

• scurta trecere in revista a not

penal; 

• 221 spete cu diferite grade de complexitate

• 135 intrebari; 

• 77 teste grila; 

• 3 exercitii de redactare

Va dorim lectura placuta 
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Invata dreptul penal prin exercitii practice 

scurta trecere in revista a notiunilor teoretice conform noului Cod 

cu diferite grade de complexitate; 

ii de redactare a dispozitivului unei hotarari judecatores

După 5 ani de la aparitia primei editii si mai 

ales dupa intrarea in vigoare i

2014 a noului Cod penal

aparitia unei noi editii care sa

de plecare textul noului Cod si a legii de 

punere in aplicare. 

 

Acest Caiet de seminar se dores

mijloc de fixare a cunostintelor de baza in 

aceasta materie, de aceea cuprinde o scurta 

trecere in revista a notiunilor teoretice din 

titlurile si capitolele stabilite in tematica, 

spete cu diferite grade de complexitate, intre

bari si teste grila. Caietul nu ofera si rezol

rea spetelor, deoarece, fiind conceput ca un 

instrument de lucru pentru seminare, nu s

dorit canalizarea atentiei catre o solutie pre

tins corecta, ci s-a urmarit

probleme care sa suscite discutii, precum si 

formarea abilitatii de a argumenta.

Autor: Valerian Cioclei, Cristina Rotaru

Drept penal. Partea speciala. Caiet de seminar

Editura C.H. Beck, 2014 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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iunilor teoretice conform noului Cod 

a dispozitivului unei hotarari judecatoresti; 

ia primei editii si mai 

ales dupa intrarea in vigoare in februarie 

noului Cod penal, era necesara 

noi editii care sa aiba ca punct 

de plecare textul noului Cod si a legii de 

se doreste a fi un 

mijloc de fixare a cunostintelor de baza in 

erie, de aceea cuprinde o scurta 

unilor teoretice din 

rile si capitolele stabilite in tematica, 

iferite grade de complexitate, intre-

bari si teste grila. Caietul nu ofera si rezolva-

elor, deoarece, fiind conceput ca un 

instrument de lucru pentru seminare, nu s-a 

catre o solutie pre-

rit punctarea unor 

probleme care sa suscite discutii, precum si 

ii de a argumenta. 

Cristina Rotaru 

speciala. Caiet de seminar 
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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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InfoLEGALis 

selectie a noutat

 

Informatiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 
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nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 
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