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dovedeste util atat pentru specialisti, c

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 
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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa.

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative
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Principalele prevederi

� Formularul 230 se difuzeaza gratuit

� Se utilizeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri din salarii si 

salariilor si care au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse 

private conform legii si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea 

unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru susti

nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

� Se intocmeste in doua exemplare

Instructiuni de completare a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei 

reprezentand pana la

salariilor“ cod 14.13.04.13

� Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice

venituri din salarii si asimilate salariilor, in urmatoarele situatii:

• au efectuat 

conform Legii nr. 376/2004

solicita restituirea acestora;

• opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul 

anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza 

in conditiile legii sau unitatilor de cult;

� Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita 

catre o singura entitate nonprofit

Termen de depunere:

• anual, pana la data de 25 mai

Formularul se completeaza in doua exemplare:

• originalul se depune

� organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi

domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta 

este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in 

Romania; 

� organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit

contribuabili persoane fizice;

• copia se pastreaza de catre contribuabil

� Formularul se depune in format hartie la registratura organului fiscal competent

comunica prin posta cu confirmare de primire. Fo

mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare. 

� Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului

Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4018/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscal

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la 

titlul III dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi 

Formularul 230 se difuzeaza gratuit. 

Se utilizeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri din salarii si 

si care au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse 

private conform legii si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea 

unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru susti

nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

doua exemplare de contribuabil. 

de completare a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei 

reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate 

salariilor“ cod 14.13.04.13 

se completeaza si se depune de catre persoanele fizice

venituri din salarii si asimilate salariilor, in urmatoarele situatii: 

au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private

conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si 

solicita restituirea acestora; 

opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul 

, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza 

in conditiile legii sau unitatilor de cult; 

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume 

catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult. 

Termen de depunere: 

anual, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 

Formularul se completeaza in doua exemplare: 

originalul se depune la: 

organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi

, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta 

este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in 

organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit

contribuabili persoane fizice; 

copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Formularul se depune in format hartie la registratura organului fiscal competent

comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin 

mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in 

Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul 

anual pe veniturile din salarii 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la 

 

Se utilizeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri din salarii si asimilate 

si care au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse 

private conform legii si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea 

unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor 

nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult. 

de completare a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei 

2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate 

se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza 

in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private 

privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si 

opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul 

, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza 

directionarea acestei sume 

a anului urmator celui de realizare a venitului; 

organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are 

, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta 

este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in 

organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti 

sau de catre imputernicitul acestuia. 

Formularul se depune in format hartie la registratura organului fiscal competent sau se 

rmularul se poate transmite prin 

mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in 

, la solicitarea acestuia. 

Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Termenul prevazut la pct. 1 lit. a) si b) din anexa nr. 2 

completare a formularului (394) „

achizitiile efectuate pe teritoriul national

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind 

declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de 

persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru ap

declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 

national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 927 din 28 decembr

decembrie 2016. 

Declararea livrarilor efectuate pe teritoriul national de persoanele 

inregistrate in scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 956 din 29 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 182/2014

specificati in cadrul fiscal

Principalele prevederi 

� Prezenta lege aproba 

potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (2)

bugetare nr. 69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Plafonul soldului bugetului general consolidat

brut, este in anul 2015 de 

� Plafonul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat

in produsul intern brut, este de 6,8% in anul 2015 si de 6,6% in anul 2016.

� La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si al legii bugetului asigurarilor 

stat pentru anii 2015 si 2016, plafoanele indicatorilor prevazute 

� Plafonul privind datoria publica

sfarsitul anului 2015, este de 40,5% din produsul intern brut.

� In anul 2015 plafoanele privind finantarile rambursabile

unitatile/subdiviziunile administrativ

finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de ca

unitatile/subdiviziunile administrativ

fiecare. Valoarea aferenta finantarilor rambursabile, care poate fi autorizata pentru o 

unitate/subdiviziune administrativ

Au fost aprobate plafoanele unor indicatori specificati in 

cadrul fiscal

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. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4019/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind prorogarea termenului 

prevazut la pct. 1 lit. a) si b) din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011

 

Termenul prevazut la pct. 1 lit. a) si b) din anexa nr. 2 – Instructiuni de depunere si 

completare a formularului (394) „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si 

achizitiile efectuate pe teritoriul national“, cod MFP 14.13.01.02/f la Ordinul 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind 

declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de 

persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului 

declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 

national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, se proroga pana la data de 31 

Declararea livrarilor efectuate pe teritoriul national de persoanele 

inregistrate in scopuri de TVA 

In Monitorul Oficial nr. 956 din 29 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. 

 

Prezenta lege aproba plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal

potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (2)–(4) si art. 20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal

bugetare nr. 69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern 

brut, este in anul 2015 de -1,8%, iar in anul 2016 de -1,1%. 

Plafonul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat, exprimat ca procent 

in produsul intern brut, este de 6,8% in anul 2015 si de 6,6% in anul 2016.

La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si al legii bugetului asigurarilor 

stat pentru anii 2015 si 2016, plafoanele indicatorilor prevazute anterior

Plafonul privind datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene pentru 

sfarsitul anului 2015, este de 40,5% din produsul intern brut. 

plafoanele privind finantarile rambursabile, care pot fi contractate de catre 

unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din 

finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de ca

unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt in suma de 1.200,0 milioane lei 

fiecare. Valoarea aferenta finantarilor rambursabile, care poate fi autorizata pentru o 

unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, este de maximum 100 milioane

fost aprobate plafoanele unor indicatori specificati in 

cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind prorogarea termenului 

prevazut la pct. 1 lit. a) si b) din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011. 

Instructiuni de depunere si 

Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si 

“, cod MFP 14.13.01.02/f la Ordinul 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind 

declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de 

robarea modelului si continutului 

declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 

national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al 

se proroga pana la data de 31 

Declararea livrarilor efectuate pe teritoriul national de persoanele 

In Monitorul Oficial nr. 956 din 29 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar, 

20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal-

, exprimat ca procent in produsul intern 

, exprimat ca procent 

in produsul intern brut, este de 6,8% in anul 2015 si de 6,6% in anul 2016. 

La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si al legii bugetului asigurarilor sociale de 

anterior sunt obligatorii. 

, conform metodologiei Uniunii Europene pentru 

, care pot fi contractate de catre 

teritoriale, precum si cele privind tragerile din 

finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre 

teritoriale sunt in suma de 1.200,0 milioane lei 

fiecare. Valoarea aferenta finantarilor rambursabile, care poate fi autorizata pentru o 

teritoriala, este de maximum 100 milioane lei anual. 

fost aprobate plafoanele unor indicatori specificati in  
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Principalele prevederi

� Pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu 

statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile 

publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de r

de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

nu se lucreaza, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul

� Dreptul prevazut anterior

respective si se determina pe baza raportului dintre baza de calcul si durata normala a 

timpului de lucru. 

� Conditiile de acordare a dreptului 

publice de aparare, ordine p

Salarizarea personalului platit din fonduri publice 

In Monitorul Oficial nr. 957 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 92/2014

si modificarea unor acte normative.

Principalele prevederi 

� Prin exceptie de la prevederile conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod 

direct de detinatorul licentei, 

sau nu, intre un organizator de jocuri de noroc si unul sau mai multi operatori 

economici sau persoane fizice, intre care exista un contract incheiat in conditiile legii, 

raspunderea revenind partilor contractante. Pentru c

exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat se 

calculeaza ca diferenta dintre sumele incasate de la jucatori cu titlul de taxa de 

participare la joc si premiile acordate (

o zi/luna calendaristica.

� In cazul jocurilor de noroc in care 

participantii/castigatorii la jocurile de noroc

de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat 

il reprezinta incasarile obtinute (comisioanele retinute de la participantii la joc), respectiv 

cota-parte din suma perceputa de organizator, conform regulamentelor de j

zi/luna calendaristica

Reglementarea unor masuri fiscal

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

 

In Monitorul Oficial nr. 956 din 29 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 183/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte 

masuri in domeniul cheltuielilor publice. 

Principalele prevederi 

entru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu 

statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile 

publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de r

de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

se acorda o majorare de 75% din baza de calcul. 

anterior se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat 

si se determina pe baza raportului dintre baza de calcul si durata normala a 

Conditiile de acordare a dreptului se stabilesc prin ordin al conducatorilor institutiilor 

publice de aparare, ordine publica si securitate nationala. 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014

In Monitorul Oficial nr. 957 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal

si modificarea unor acte normative. 

 

Prin exceptie de la prevederile conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod 

direct de detinatorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, in comun 

sau nu, intre un organizator de jocuri de noroc si unul sau mai multi operatori 

sau persoane fizice, intre care exista un contract incheiat in conditiile legii, 

raspunderea revenind partilor contractante. Pentru calculul taxei aferente autorizatiei de 

exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat se 

calculeaza ca diferenta dintre sumele incasate de la jucatori cu titlul de taxa de 

participare la joc si premiile acordate (inclusiv «jack-pot»-ul) pentru fiecare tip de j

o zi/luna calendaristica. 

In cazul jocurilor de noroc in care organizatorul incaseaza un comision de la 

participantii/castigatorii la jocurile de noroc, pentru calculul taxei aferente autorizatiei 

loatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat 

il reprezinta incasarile obtinute (comisioanele retinute de la participantii la joc), respectiv 

parte din suma perceputa de organizator, conform regulamentelor de j

zi/luna calendaristica. 

Reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 956 din 29 decembrie 2014 a fost publicata 

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte 

entru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu 

statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile 

publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, 

de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele 

si se determina pe baza raportului dintre baza de calcul si durata normala a 

se stabilesc prin ordin al conducatorilor institutiilor 

in anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 957 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

Prin exceptie de la prevederile conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod 

noroc se poate realiza, in comun 

sau nu, intre un organizator de jocuri de noroc si unul sau mai multi operatori 

sau persoane fizice, intre care exista un contract incheiat in conditiile legii, 

alculul taxei aferente autorizatiei de 

exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat se 

calculeaza ca diferenta dintre sumele incasate de la jucatori cu titlul de taxa de 

ul) pentru fiecare tip de joc pe 

organizatorul incaseaza un comision de la 

, pentru calculul taxei aferente autorizatiei 

loatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat 

il reprezinta incasarile obtinute (comisioanele retinute de la participantii la joc), respectiv 

parte din suma perceputa de organizator, conform regulamentelor de joc pe o 

bugetare 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Metodologia are in vedere calculul unor 

beneficiarilor in cadrul contractelor de finantare aferente Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“

36, dupa cum urmeaza:

• valoarea totala a deducerii procentuale de 25%

incluse in aplicatiile de plata la momentul transmiterii acestora la CE;

• valoarea deducerii procentuale

cu personalul, incluse in aplicatiile de plata

• valoarea cheltuielilor cu personalul autorizate

plata, asa cum sunt inregistrate in sistemul unic de management al informatiilo

– SMIS; 

• valoarea cheltuielilor autorizate de AM

in aplicatiile de plata, asa cum sunt inregistrate in sistemul unic de management 

al informatiilor 

• valoarea sumelor reprezentand implicatiile financiare ale c

formulate de Autoritatea de Audit

51.442/AP/22.08.2014 asupra cheltuielilor prevazute 

• valoarea sumelor reprezentand implicatiile financiare ale constatarilor 

formulate de Autoritatea de Audit

51.442/AP/22.08.2014 asupra cheltuielilor prevazute 

• valoarea totala a cheltuielilor aferente cererilor de rambur

incluse in esantionul stabilit de Autoritatea de Audit pentru misiunea de 

verificare a cheltuielilor 

Intreprinderea unor masuri financiare aferen

In Monitorul Oficial nr. 969 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 27/2014

conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii 

referitoare la c

10/2012.

Principalele prevederi 

� Transmiterea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a informatiilor

realizeaza prin intermediul unui portal electronic dedicat. 

� Autoritatea de Supraveghere Financiara stabileste si informeaza societatile de 

asigurare asupra caracteristicilor interfetei de utilizator

formei si tipurilor de in

ASF a adus modificari Normelor privind conditiile si 

modalitatile de comunicare electronica

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. 958 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1154/2014 privind intreprinderea unor masuri financiare aferente 

aplicatiilor de plata nr. 33, 34 si 36, transmise Comisiei Europene in anul 

2013, si altor aplicatii de plata, in cadrul Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) 2007

 

Metodologia are in vedere calculul unor indicatori aferenti cheltuielilor rambursate 

beneficiarilor in cadrul contractelor de finantare aferente Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ si certificate in aplicatiile de plata nr. 33, 34 si 

36, dupa cum urmeaza: 

valoarea totala a deducerii procentuale de 25% aplicate asupra cheltuielilor 

incluse in aplicatiile de plata la momentul transmiterii acestora la CE;

valoarea deducerii procentuale aplicate asupra cheltuielilor

cu personalul, incluse in aplicatiile de plata; 

valoarea cheltuielilor cu personalul autorizate de AM incluse in aplicatiile de 

plata, asa cum sunt inregistrate in sistemul unic de management al informatiilo

valoarea cheltuielilor autorizate de AM altele decat cele cu personalul incluse 

in aplicatiile de plata, asa cum sunt inregistrate in sistemul unic de management 

al informatiilor – SMIS; 

valoarea sumelor reprezentand implicatiile financiare ale c

formulate de Autoritatea de Audit in Raportul de audit nr. 

51.442/AP/22.08.2014 asupra cheltuielilor prevazute anterior

valoarea sumelor reprezentand implicatiile financiare ale constatarilor 

formulate de Autoritatea de Audit in Raportul de a

51.442/AP/22.08.2014 asupra cheltuielilor prevazute anterior

valoarea totala a cheltuielilor aferente cererilor de rambur

incluse in esantionul stabilit de Autoritatea de Audit pentru misiunea de 

verificare a cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin aplicatiile de plata.

Intreprinderea unor masuri financiare aferente POSDRU 2007

In Monitorul Oficial nr. 969 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 27/2014 a ASF pentru modificarea Normelor privind 

conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii 

referitoare la contracte de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul nr. 

10/2012. 

Transmiterea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a informatiilor

realizeaza prin intermediul unui portal electronic dedicat.  

Autoritatea de Supraveghere Financiara stabileste si informeaza societatile de 

asigurare asupra caracteristicilor interfetei de utilizator, mecanismelor de validare, 

formei si tipurilor de informatie transmisa prin acest portal. 

ASF a adus modificari Normelor privind conditiile si 

modalitatile de comunicare electronica 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 958 din 30 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind intreprinderea unor masuri financiare aferente 

aplicatiilor de plata nr. 33, 34 si 36, transmise Comisiei Europene in anul 

2013, si altor aplicatii de plata, in cadrul Programului operational 

sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) 2007–2013. 

indicatori aferenti cheltuielilor rambursate 

beneficiarilor in cadrul contractelor de finantare aferente Programului operational 

si certificate in aplicatiile de plata nr. 33, 34 si 

aplicate asupra cheltuielilor 

incluse in aplicatiile de plata la momentul transmiterii acestora la CE; 

aplicate asupra cheltuielilor altele decat cele 

de AM incluse in aplicatiile de 

plata, asa cum sunt inregistrate in sistemul unic de management al informatiilor 

altele decat cele cu personalul incluse 

in aplicatiile de plata, asa cum sunt inregistrate in sistemul unic de management 

valoarea sumelor reprezentand implicatiile financiare ale constatarilor 

in Raportul de audit nr. 

anterior; 

valoarea sumelor reprezentand implicatiile financiare ale constatarilor 

in Raportul de audit nr. 

anterior; 

valoarea totala a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare care au fost 

incluse in esantionul stabilit de Autoritatea de Audit pentru misiunea de 

declarate Comisiei Europene prin aplicatiile de plata. 

te POSDRU 2007–2013 

In Monitorul Oficial nr. 969 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea Normelor privind 

conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii 

ontracte de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul nr. 

Transmiterea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a informatiilor se 

Autoritatea de Supraveghere Financiara stabileste si informeaza societatile de 

, mecanismelor de validare, 

ASF a adus modificari Normelor privind conditiile si  
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Principalele prevederi

� Se aproba formularul 

contraventiilor“, cod 14.13.22.99, utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, 

imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

� Formularele tipizate

Administrare Fiscala nr. 843/2009, 

dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2015

A fost aprobat Procesul

contraventiilor utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala

In Monitorul Oficial nr. 961 din 30 dece

Legea nr. 187/2014

2015.

Principalele prevederi

� Legea prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole si 

subcapitole si la cheltuieli pe destinatii si pe ordonatori principali de credite

bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, sinteza bugetelor 

institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice 

exercitiului bugetar al anului 2015.

� Sinteza bugetului asigura

subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si 

alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.

� Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent 

venituri in suma de 54.724,5 milioane lei

lei. 

� Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

venituri in suma de 320,3 mili

un excedent de 211,8 milioane lei.

� Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,

principali de credite este prevazuta in anexele nr. 2/03/01 

� Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente 

Politicii de coeziune a Uniunii Europene

precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte si 

programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt 

prevazute in anexele nr. 3/03 si 4/03.

A fost adoptat bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

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

 

In Monitorul Oficial nr. 959 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3743/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea formularului 

tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor“ 

utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de 

catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala. 

Principalele prevederi 

Se aproba formularul tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a 

“, cod 14.13.22.99, utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, 

imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala. 

Formularele tipizate, emise in baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala nr. 843/2009, vor fi utilizate pana la epuizarea stocului existent, 

dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2015. 

A fost aprobat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a 

contraventiilor utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala

In Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 

2015. 

Principalele prevederi 

Legea prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole si 

subcapitole si la cheltuieli pe destinatii si pe ordonatori principali de credite

bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, sinteza bugetelor 

institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice 

exercitiului bugetar al anului 2015. 

Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat detaliata la venituri pe capitole si 

subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si 

alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03. 

Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la 

venituri in suma de 54.724,5 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 54.724,5 milioane 

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

venituri in suma de 320,3 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 108,5 milioane lei, cu 

un excedent de 211,8 milioane lei. 

Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,

principali de credite este prevazuta in anexele nr. 2/03/01 — 2/03/04.

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente 

Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, 

cum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte si 

programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt 

prevazute in anexele nr. 3/03 si 4/03. 

A fost adoptat bugetul asigurarilor sociale de stat pe 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. 959 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

pentru aprobarea formularului 

verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor“ 

utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de 

verbal de constatare si sanctionare a 

“, cod 14.13.22.99, utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, 

i presedintelui Agentiei Nationale de 

vor fi utilizate pana la epuizarea stocului existent, 

verbal de constatare si sanctionare a 

contraventiilor utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala 

mbrie 2014 a fost publicata 

a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 

Legea prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole si 

subcapitole si la cheltuieli pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru 

bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, sinteza bugetelor 

institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice 

detaliata la venituri pe capitole si 

subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si 

sistemului public de pensii se stabileste la 

, iar la cheltuieli in suma de 54.724,5 milioane 

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la 

oane lei, iar la cheltuieli in suma de 108,5 milioane lei, cu 

, cu detalierea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe ordonatori 

2/03/04. 

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente 

, politicilor comune agricola si de pescuit, 

cum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte si 

programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt 

A fost adoptat bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 
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Principalele prevederi

� Reglementarile prevad 

contabile si regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din evidenta si prezentare a 

elementelor in situatiile financiare anuale individuale, regulile de intocmire, aprobare, 

auditare/verificare, potrivit legii,

conturi general, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.

� Acestea stabilesc, de asemenea, r

consolidate. 

� Reglementarile transpun 

European si a Consiliului

consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a 

Directivei 2006/43/CE a P

Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4023/2014

de 

dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de 

telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru 

declara

Principalele prevederi

� Persoanele impozabile nestabilite in Uniunea Europeana pot utiliza

prevazute la art. 152

electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre 

persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in 

Uniunea Europeana, regim denumit in continuare regi

� Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania 

care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in 

Romania pot utiliza, in conditiile prevazute la art. 1525din Codul fisc

pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune 

prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau 

resedinta obisnuita in statele membre de consum, daca persoan

stabilite in aceste state membre, regim denumit in continuare regim UE.

� Regimul UE poate fi utilizat si de catre persoanele impozabile care nu au sediul 

activitatii economice in Uniunea Europeana

Uniunea Europeana, in cazul in care au un sediu fix in Romania si aleg Romania ca stat 

membru de inregistrare.

Inregistrarea persoanelor 

regimurile speciale pentru servicii electronice

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. 963 din 30 decembrie 2014 a fo

Ordinul nr. 1802/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale 

individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Principalele prevederi 

prevad formatul si continutul situatiilor financiare anuale

contabile si regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din evidenta si prezentare a 

elementelor in situatiile financiare anuale individuale, regulile de intocmire, aprobare, 

auditare/verificare, potrivit legii, si publicare a situatiilor financiare anuale, Planul de 

conturi general, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.

Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind intocmirea situatiilor financiare anuale 

Reglementarile transpun partial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului 

European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare 

consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a 

Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a 

Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013. 

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4023/2014 al MFP si al ANAF pentru aprobarea Procedurii 

de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii unuia 

dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de 

telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru 

declararea taxei pe valoarea adaugata. 

Principalele prevederi 

Persoanele impozabile nestabilite in Uniunea Europeana pot utiliza

prevazute la art. 152^4 dinCodul fiscal, un regim special pentru toate serviciile 

, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre 

persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in 

Uniunea Europeana, regim denumit in continuare regim non-UE. 

Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania 

care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in 

Romania pot utiliza, in conditiile prevazute la art. 1525din Codul fisc

pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune 

prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau 

resedinta obisnuita in statele membre de consum, daca persoanele impozabile nu sunt 

stabilite in aceste state membre, regim denumit in continuare regim UE.

Regimul UE poate fi utilizat si de catre persoanele impozabile care nu au sediul 

activitatii economice in Uniunea Europeana, dar dispun de mai multe sedii fixe i

Uniunea Europeana, in cazul in care au un sediu fix in Romania si aleg Romania ca stat 

membru de inregistrare. 

Inregistrarea persoanelor impozabile in vederea utilizarii unuia dintre 

regimurile speciale pentru servicii electronice

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale 

individuale si situatiile financiare anuale consolidate. 

situatiilor financiare anuale, principiile 

contabile si regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din evidenta si prezentare a 

elementelor in situatiile financiare anuale individuale, regulile de intocmire, aprobare, 

si publicare a situatiilor financiare anuale, Planul de 

conturi general, precum si continutul si functiunea conturilor contabile. 

eguli privind intocmirea situatiilor financiare anuale 

partial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului 

privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare 

consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a 

arlamentului European si a Consiliului si de abrogare a 

Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al 

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale 

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

pentru aprobarea Procedurii 

inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii unuia 

dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de 

telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru 

Persoanele impozabile nestabilite in Uniunea Europeana pot utiliza, in conditiile 

special pentru toate serviciile 

, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre 

persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in 

Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in 

care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in 

Romania pot utiliza, in conditiile prevazute la art. 1525din Codul fiscal, un regim special 

pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune 

prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau 

ele impozabile nu sunt 

stabilite in aceste state membre, regim denumit in continuare regim UE. 

Regimul UE poate fi utilizat si de catre persoanele impozabile care nu au sediul 

, dar dispun de mai multe sedii fixe in 

Uniunea Europeana, in cazul in care au un sediu fix in Romania si aleg Romania ca stat 

impozabile in vederea utilizarii unuia dintre 

regimurile speciale pentru servicii electronice 
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In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 5/2014

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 

privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit.

Principalele prevederi 

� Institutiile de credit trebuie sa instituie politici de administrare a riscurilor

defineasca abordarea acestora in privinta 

proceduri si controale care sa asigure ca riscurile asociate administrarii garantiilor si 

grevarii de sarcini a activelor sunt identificate, monitorizate si administrate in mod 

adecvat. 

� Politicile trebuie sa tina 

statele membre in care functioneaza acestea, de specificul pietelor de finantare si de 

situatia macroeconomica.

� Pentru a dispune de capacitatea necesara pentru 

semnificative de concentrari ale riscului de lichiditate

aiba o buna intelegere a structurii de finantare si a structurii activelor si sa cunoasca toti 

factorii principali care le influenteaza de

riscului de lichiditate trebuie sa aiba in vedere si angajamentele din afara bilantului.

� In functie de modelul de activitate, 

vulnerabilitatile care provin din structura de finan

BNR a adus modificari Regulamentului privind 

cerintele prudentiale pentru institutiile de credit

In Monito

nr. 1173/2014

privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de 

munca in conditii deosebite.

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 

conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 

reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari.

� Prevederile prezentei hotarari 

decembrie 2014 avizul de reinnoire

necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca 

incadrate in conditii deosebite.

� Perioada de valabilitate a avizelor

data de 31 decembrie 2015

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 5/2014 al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 

privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit.

Institutiile de credit trebuie sa instituie politici de administrare a riscurilor

defineasca abordarea acestora in privinta grevarii de sarcini a activelor, precum si 

proceduri si controale care sa asigure ca riscurile asociate administrarii garantiilor si 

grevarii de sarcini a activelor sunt identificate, monitorizate si administrate in mod 

Politicile trebuie sa tina seama de modelul de afaceri al fiecarei institutii de credit

statele membre in care functioneaza acestea, de specificul pietelor de finantare si de 

situatia macroeconomica. 

Pentru a dispune de capacitatea necesara pentru identificarea tuturor tipurilor

semnificative de concentrari ale riscului de lichiditate, institutiile de credit trebuie sa 

aiba o buna intelegere a structurii de finantare si a structurii activelor si sa cunoasca toti 

factorii principali care le influenteaza de-a lungul timpului. Identificarea concentrarilor 

riscului de lichiditate trebuie sa aiba in vedere si angajamentele din afara bilantului.

In functie de modelul de activitate, o institutie de credit trebuie sa aiba in vedere 

vulnerabilitatile care provin din structura de finantare si din cea a activelor

BNR a adus modificari Regulamentului privind 

cerintele prudentiale pentru institutiile de credit

In Monitorul Oficial nr. 962 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1173/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 

privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de 

munca in conditii deosebite. 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, avizele de incadrare a locurilor de munca in 

conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, pot fi 

potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari.

Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 

decembrie 2014 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta

necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca 

incadrate in conditii deosebite. 

Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari 

data de 31 decembrie 2015. 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca 

in conditii deosebite 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat 

al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 

privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit. 

Institutiile de credit trebuie sa instituie politici de administrare a riscurilor care sa 

grevarii de sarcini a activelor, precum si 

proceduri si controale care sa asigure ca riscurile asociate administrarii garantiilor si 

grevarii de sarcini a activelor sunt identificate, monitorizate si administrate in mod 

seama de modelul de afaceri al fiecarei institutii de credit, de 

statele membre in care functioneaza acestea, de specificul pietelor de finantare si de 

identificarea tuturor tipurilor 

, institutiile de credit trebuie sa 

aiba o buna intelegere a structurii de finantare si a structurii activelor si sa cunoasca toti 

Identificarea concentrarilor 

riscului de lichiditate trebuie sa aiba in vedere si angajamentele din afara bilantului. 

o institutie de credit trebuie sa aiba in vedere 

tare si din cea a activelor. 

BNR a adus modificari Regulamentului privind  

cerintele prudentiale pentru institutiile de credit 

rul Oficial nr. 962 din 30 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 

privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de 

avizele de incadrare a locurilor de munca in 

2014 inclusiv, pot fi 

potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari. 

se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 

si care nu au realizat pana la aceasta data masurile 

necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca 

reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� S.S.I.F. care nu efectueaza tranzactii cu instrumente financiare pe cont propriu

nu se angajeaza sa subscrie in cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui 

angajament ferm, dar care detine fondurile banesti si/sau instrumentele financiare al

clientilor si ofera unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii 

al capitalului initial egal cu echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro

• preluarea si transmiterea ordinelor investitorilor

instrumente financiare;

• executarea ordinelor investitorilor

• administrarea portofoliilor de investitii

 

Legea privind piata de capital a suferit modificari

Principalele prevederi

� Revolutia Romana din Decembrie 1989

Timisoara, continuata in municipiul Bucuresti si in alte localitati ale Romaniei, unde 

revoltele cetatenilor romani au fost reprimate de fortele de ordine si s

morti, raniti sau arestati, 

in Romania, constituie un m

� Prezenta lege reglementeaza 

martiri, persoanele care au

din Decembrie 1989 si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru victoria 

Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor

fata de persoanele ca

muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987.

� De prevederile prezentei Legi 

Remarcati prin Fapte Deosebite care in decem

exercitarea sarcinilor de serviciu.

Legea recunostintei fata de eroii

la victoria Revolutiei 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. 964 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

297/2004 privind piata de capital. 

Principalele prevederi 

care nu efectueaza tranzactii cu instrumente financiare pe cont propriu

nu se angajeaza sa subscrie in cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui 

angajament ferm, dar care detine fondurile banesti si/sau instrumentele financiare al

clientilor si ofera unul sau mai multe dintre urmatoarele servicii va dispune de un nivel 

al capitalului initial egal cu echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro

preluarea si transmiterea ordinelor investitorilor privind unul sau mai multe 

te financiare; 

executarea ordinelor investitorilor, cu privire la instrumente financiare;

administrarea portofoliilor de investitii individuale in instrumente financiare.

Legea privind piata de capital a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 969 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la 

victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de 

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

muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 

341/2004. 

Principalele prevederi 

Revolutia Romana din Decembrie 1989, declansata prin revolta populara de la 

Timisoara, continuata in municipiul Bucuresti si in alte localitati ale Romaniei, unde 

revoltele cetatenilor romani au fost reprimate de fortele de ordine si s

raniti sau arestati, a condus la dobandirea libertatii si la instaurarea democratiei 

, constituie un moment crucial in istoria tarii. 

Prezenta lege reglementeaza modalitatile de exercitare a recunostintei fata de eroii

persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revolutiei Romane 

din Decembrie 1989 si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru victoria 

Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor

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

muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987. 

De prevederile prezentei Legi nu beneficiaza Luptatorii cu Rol Determinant si Luptatorii 

Remarcati prin Fapte Deosebite care in decembrie 1989 au actionat ca angajati

exercitarea sarcinilor de serviciu. 

Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit 

la victoria Revolutiei 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. 964 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 

care nu efectueaza tranzactii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care 

nu se angajeaza sa subscrie in cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui 

angajament ferm, dar care detine fondurile banesti si/sau instrumentele financiare ale 

va dispune de un nivel 

al capitalului initial egal cu echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro: 

privind unul sau mai multe 

, cu privire la instrumente financiare; 

individuale in instrumente financiare. 

Legea privind piata de capital a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 969 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii 

martiri si luptatorii care au contribuit la 

victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de 

au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei 

ncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 

, declansata prin revolta populara de la 

Timisoara, continuata in municipiul Bucuresti si in alte localitati ale Romaniei, unde 

revoltele cetatenilor romani au fost reprimate de fortele de ordine si s-au soldat cu 

a condus la dobandirea libertatii si la instaurarea democratiei 

modalitatile de exercitare a recunostintei fata de eroii-

avut un rol determinant pentru victoria Revolutiei Romane 

din Decembrie 1989 si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru victoria 

Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor-martiri, precum si 

au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei 

nu beneficiaza Luptatorii cu Rol Determinant si Luptatorii 

brie 1989 au actionat ca angajati, in 

martiri si luptatorii care au contribuit 

la victoria Revolutiei a suferit modificari 
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Principalele prevederi

� Pentru personalul care se incadreaza in una dintre structurile prevazute la art. 2 alin. (1) 

lit. b), la stabilirea drepturilor salariale 

suplimentare pana la prima evaluare semestriala a activitatii/perfor

profesionale individuale.

� Prin exceptie de la prevederile

muta sau se transfera

pentru care au beneficiat de majorarea

modificarile si completarile ulterioare, 

numarul de clase suplimentare detinute anterior ca majorare salariala

evaluare semestriala a activitatii/per

obtinerii avizului prevazut de lege.

Stimularea financiara a personalului care 

In Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1171/2014 

tranzitorii in sectorul vegetal, care se acorda pentru anul 2014.

Principalele prevederi 

� Se aproba cuantumul 

in sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de ajutoare nationale tranzitorii.

� Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemei de ajutoare nationale tranzitorii

cei prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 

schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in 

agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificareaart. 2 din Legea nr. 36/199

privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Suma totala alocata pentru schema de ajutoare nationale tranzitorii

pentru anul 2014 in sectorul vegetal 

suporta din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015.

� Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro

Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2014 si publicat in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014.

A fost aprobat cuantumul ajutoarelor nationale 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1181/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului 

nr. 595/2009 pentru aplicareaLegii nr. 490/2004 privind stimularea 

financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare.

Principalele prevederi 

Pentru personalul care se incadreaza in una dintre structurile prevazute la art. 2 alin. (1) 

lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acorda o majorare de 25 de clase de salarizare 

pana la prima evaluare semestriala a activitatii/perfor

profesionale individuale. 

Prin exceptie de la prevederile anterioare, in cazul persoanelor care sunt detasate, se 

muta sau se transfera intre structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o functie 

pentru care au beneficiat de majorarea salariala prevazuta de Legea nr. 490/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare, la incadrarea in noua structura se pastreaza 

numarul de clase suplimentare detinute anterior ca majorare salariala

evaluare semestriala a activitatii/performantelor profesionale individuale, cu conditia 

obtinerii avizului prevazut de lege. 

Stimularea financiara a personalului care 

gestioneaza fonduri comunitare 

In Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1171/2014 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale 

tranzitorii in sectorul vegetal, care se acorda pentru anul 2014.

 

Se aproba cuantumul ajutoarelor nationale tranzitorii care se acorda pentru anul 2014

in sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de ajutoare nationale tranzitorii.

Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemei de ajutoare nationale tranzitorii

cei prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 

schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in 

agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificareaart. 2 din Legea nr. 36/199

privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Suma totala alocata pentru schema de ajutoare nationale tranzitorii

pentru anul 2014 in sectorul vegetal este in cuantum total de 619.806,761 mii lei

suporta din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015.

Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro

Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2014 si publicat in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014. 

A fost aprobat cuantumul ajutoarelor nationale 

tranzitorii in sectorul vegetal 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului 

nr. 595/2009 pentru aplicareaLegii nr. 490/2004 privind stimularea 

onalului care gestioneaza fonduri comunitare. 

Pentru personalul care se incadreaza in una dintre structurile prevazute la art. 2 alin. (1) 

se acorda o majorare de 25 de clase de salarizare 

pana la prima evaluare semestriala a activitatii/performantelor 

in cazul persoanelor care sunt detasate, se 

intre structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o functie 

salariala prevazuta de Legea nr. 490/2004, cu 

la incadrarea in noua structura se pastreaza 

numarul de clase suplimentare detinute anterior ca majorare salariala, pana la prima 

formantelor profesionale individuale, cu conditia 

Stimularea financiara a personalului care  

In Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale 

tranzitorii in sectorul vegetal, care se acorda pentru anul 2014. 

nationale tranzitorii care se acorda pentru anul 2014 

in sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de ajutoare nationale tranzitorii. 

Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemei de ajutoare nationale tranzitorii sunt 

cei prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 

schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in 

agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificareaart. 2 din Legea nr. 36/1991 

privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Suma totala alocata pentru schema de ajutoare nationale tranzitorii care se acorda 

este in cuantum total de 619.806,761 mii lei si se 

suporta din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015. 

Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de catre 

Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2014 si publicat in Jurnalul Oficial al 

A fost aprobat cuantumul ajutoarelor nationale  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1174/2014 

reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.

Principalele prevederi 

� Se instituie schema de ajutor de stat

Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului 

comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii si a 

alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 44 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 

17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna 

in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, denumi

� Prezenta schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei

la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, dar nu mai devreme de data publicarii 

numarului de exceptare pe site

2020. 

� Rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in 

agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare

art. 8 alin. (2) lit. a) si b) si tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului 

din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 

produselor energetice si a electricitatii, respectiv de 21

Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina 

In Monitorul Oficial nr. 967 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1179/

sectorul cresterii animalelor.

Principalele prevederi 

� Scopul hotararii il reprezinta 

acoperirea costurilor administrative aferente intocmirii si 

genealogic, precum si costurile aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice 

sau a randamentului genetic al septelului, cu exceptia controalelor efectuate de 

proprietarul septelului sau a controalelor de rutina cu privire

� Solicitantii ajutorului de stat sunt asociatii sau organizatii de crescatori de animale

presteaza serviciile prevazute 

• sunt persoane juridice

• sunt acreditati de catre ANARZ

genealogice ale raselor de animale si/sau pentru determinarea calitatii genetice 

a raselor de animale;

• efectueaza serviciile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a) si/sau lit. b) di

Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei

• realizeaza parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al 

rasei pentru care solicita sprijinul financiar.

A fost instituita o schema de ajutor de stat 

in sectorul cresterii animalelor

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. 965 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 

reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. 

 

schema de ajutor de stat in baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) si b) din 

Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului 

comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii si a 

alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 44 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 

17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna 

in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, denumit in continuare Regulament.

schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, iar perioada de aplicare este de 

la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, dar nu mai devreme de data publicarii 

numarului de exceptare pe site-ul Comisiei Europene, pana la data de 31 decembrie 

Rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in 

agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare

art. 8 alin. (2) lit. a) si b) si tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului 

din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 

produselor energetice si a electricitatii, respectiv de 21 euro/1.000 litri.

Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina 

utilizata in agricultura 

In Monitorul Oficial nr. 967 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in 

sectorul cresterii animalelor. 

 

il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat

acoperirea costurilor administrative aferente intocmirii si mentinerii registrului 

genealogic, precum si costurile aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice 

sau a randamentului genetic al septelului, cu exceptia controalelor efectuate de 

proprietarul septelului sau a controalelor de rutina cu privire la calitatea laptelui.

Solicitantii ajutorului de stat sunt asociatii sau organizatii de crescatori de animale

presteaza serviciile prevazute anterior si care indeplinesc urmatoarele 

sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare; 

sunt acreditati de catre ANARZ pentru intocmirea si mentinerea registrelor 

genealogice ale raselor de animale si/sau pentru determinarea calitatii genetice 

a raselor de animale; 

efectueaza serviciile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a) si/sau lit. b) di

Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei; 

realizeaza parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al 

pentru care solicita sprijinul financiar. 

A fost instituita o schema de ajutor de stat 

in sectorul cresterii animalelor 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 

 

in baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) si b) din 

Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului 

comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii si a prevederilor art. 1 

alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 44 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 

17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna 

Regulament. 

, iar perioada de aplicare este de 

la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, dar nu mai devreme de data publicarii 

pana la data de 31 decembrie 

Rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in 

agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este prevazuta la 

art. 8 alin. (2) lit. a) si b) si tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului 

din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 

euro/1.000 litri. 

Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina  

In Monitorul Oficial nr. 967 din 30 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in 

ei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv 

mentinerii registrului 

genealogic, precum si costurile aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice 

sau a randamentului genetic al septelului, cu exceptia controalelor efectuate de 

la calitatea laptelui. 

Solicitantii ajutorului de stat sunt asociatii sau organizatii de crescatori de animale care 

si care indeplinesc urmatoarele conditii: 

pentru intocmirea si mentinerea registrelor 

genealogice ale raselor de animale si/sau pentru determinarea calitatii genetice 

efectueaza serviciile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. a) si/sau lit. b) din 

realizeaza parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al 

A fost instituita o schema de ajutor de stat  
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In Monitorul Oficial nr. 966 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 91/2014

urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fisc

Principalele prevederi 

� Operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea 

cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor 

livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie 

sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale

� Operatorii economici au obligatia sa emita bonuri fiscale

electronice fiscale si sa le inmaneze clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor 

elibera acestora si factura.

� Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati

sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege operatorul 

economic pe numele caruia a fost eliberata autorizatia prevazuta la art. 5 alin

� In baza autorizatiei de distributie

prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare 

unitati acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat elec

produsele complementare acestora, pentru care a obtinut autorizatia prevazuta de 

prezenta ordonanta de urgenta.

� Distribuitorul autorizat are obligatia sa asigure service

operatorilor economici preva

pentru service, atat pentru aparatele comercializate in mod direct, cat si pentru cele 

comercializate prin intermediul unitatilor acreditate

� Distribuitor autorizat poate 

care achizitioneaza din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat 

electronice fiscale. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale 

utilizatorii sunt obligati ca, in 

autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea acreditata pentru service a acestui 

distribuitor autorizat. 

� O unitate este acreditata daca se afla pe lista unitatilor propuse pentru acredi

pentru comercializarea si/sau service

aceasta lista a fost acceptata de Comisie si a fost cuprinsa in autorizatie potrivit 

prezentei ordonante de urgenta.

� Pana la repunerea in functiune a aparatelor de m

economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr

acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru 

respectivele operatiuni si facturi, l

� Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr

aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.

� Se interzice operatorilor economici

de marcat electronice fiscale si de a emite bonuri fiscale cu acestea, 

clientilor documente care atesta plata contravalorii bunurilor achizitionate sau 

serviciilor prestate, altele decat bonurile fiscale

Obligatia operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice

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

 

In Monitorul Oficial nr. 966 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fisc

care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea 

cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor 

livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie 

i sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. 

Operatorii economici au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat 

electronice fiscale si sa le inmaneze clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor 

elibera acestora si factura. 

Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati

sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege operatorul 

economic pe numele caruia a fost eliberata autorizatia prevazuta la art. 5 alin

autorizatiei de distributie, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau 

prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare 

unitati acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv 

produsele complementare acestora, pentru care a obtinut autorizatia prevazuta de 

prezenta ordonanta de urgenta. 

Distribuitorul autorizat are obligatia sa asigure service-ul, direct sau prin intermediul 

operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare unitati acreditate 

, atat pentru aparatele comercializate in mod direct, cat si pentru cele 

comercializate prin intermediul unitatilor acreditate pentru comercializare.

Distribuitor autorizat poate fi producatorul, importatorul sau persoana juridica romana 

care achizitioneaza din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat 

. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale 

utilizatorii sunt obligati ca, in momentul constatarii defectiunii, sa anunte distribuitorul 

autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea acreditata pentru service a acestui 

unitate este acreditata daca se afla pe lista unitatilor propuse pentru acredi

pentru comercializarea si/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal

aceasta lista a fost acceptata de Comisie si a fost cuprinsa in autorizatie potrivit 

prezentei ordonante de urgenta. 

repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale

economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in 

acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru 

respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului.  

Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special

aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.

Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligatia de a utiliza aparate 

de marcat electronice fiscale si de a emite bonuri fiscale cu acestea, 

clientilor documente care atesta plata contravalorii bunurilor achizitionate sau 

serviciilor prestate, altele decat bonurile fiscale. 

Obligatia operatorilor economici de a utiliza  

aparate de marcat electronice 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 966 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 

care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea 

cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor 

livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie 

cu aparate de marcat 

electronice fiscale si sa le inmaneze clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor 

Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. In 

sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege operatorul 

economic pe numele caruia a fost eliberata autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (2). 

, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau 

prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare 

tronice fiscale, inclusiv 

produsele complementare acestora, pentru care a obtinut autorizatia prevazuta de 

, direct sau prin intermediul 

zuti in autorizatie, denumiti in continuare unitati acreditate 

, atat pentru aparatele comercializate in mod direct, cat si pentru cele 

pentru comercializare. 

fi producatorul, importatorul sau persoana juridica romana 

care achizitioneaza din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat 

. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale 

momentul constatarii defectiunii, sa anunte distribuitorul 

autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea acreditata pentru service a acestui 

unitate este acreditata daca se afla pe lista unitatilor propuse pentru acreditare 

ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar 

aceasta lista a fost acceptata de Comisie si a fost cuprinsa in autorizatie potrivit 

arcat electronice fiscale, operatorii 

un registru special, intocmit in 

acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru 

un registru special nu se 

aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi. 

au obligatia de a utiliza aparate 

de marcat electronice fiscale si de a emite bonuri fiscale cu acestea, sa inmaneze 

clientilor documente care atesta plata contravalorii bunurilor achizitionate sau 
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In Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 94/2014

nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei.

Principalele prevederi 

� Invatamantul profesional si tehnic

liceal tehnologic si invatamant postliceal.

� Invatamantul dual este o forma de organizare a invatamantului profesional

desfasoara pe baza de contract de munca si combina pregatirea 

organizeaza de un operator economic, cu pregatirea organizata in cadrul unei unitati de 

invatamant. Responsabilitatea privind organizarea si functionarea este partajata intre 

operatorul economic si unitatea de invatamant.

� Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala

liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare

administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si 

economica precizate in 

monitorizate de structurile parteneriale consultative: consortii regionale si comitete 

locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare si functionare 

a structurilor parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic este 

aprobat prin ordin al ministrului educ

Legea educatiei nationale a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 964 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1172/2014

de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare 

al Agentiei Domeniilor Statului.

Principalele prevederi 

� Privatizarea societatilor comerciale agricole

destinatie agricola, constituite in conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificarile 

ulterioare, administrarea acestora pana la privatizare si concesionarea sau arendarea 

terenurilor proprietate publica si privata a 

coordoneaza de catre Comitetul de privatizare, concesionare si arendare, denumit in 

continuare Comitet, in conditiile art. 51din Legea nr. 268/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare, denumita in contin

� Comitetul este un organism fara personalitate juridica

Domeniilor Statului. 

� Membrii Comitetului isi desemneaza

care va tine locul presedintelui

� Durata mandatului membrilor este de cel mult 4 ani

data. 

Functionarea Comitetului de privatizare, concesionare si arendare 

al Agentiei Domeniilor Statului

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. 968 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei 

nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei.

 

ional si tehnic este format din: invatamant profesional invatamant 

logic si invatamant postliceal. 

Invatamantul dual este o forma de organizare a invatamantului profesional

desfasoara pe baza de contract de munca si combina pregatirea profesionala ce se 

organizeaza de un operator economic, cu pregatirea organizata in cadrul unei unitati de 

invatamant. Responsabilitatea privind organizarea si functionarea este partajata intre 

omic si unitatea de invatamant. 

vatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala

sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor 

administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si 

economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale elaborate si 

monitorizate de structurile parteneriale consultative: consortii regionale si comitete 

locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare si functionare 

or parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic este 

aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice. 

Legea educatiei nationale a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 964 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1172/2014 privind aprobarea componentei, atributiilor si modului 

de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare 

al Agentiei Domeniilor Statului. 

 

Privatizarea societatilor comerciale agricole care detin in exploatare terenuri cu 

destinatie agricola, constituite in conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificarile 

ulterioare, administrarea acestora pana la privatizare si concesionarea sau arendarea 

terenurilor proprietate publica si privata a statului, aflate in exploatarea acestora, se 

coordoneaza de catre Comitetul de privatizare, concesionare si arendare, denumit in 

continuare Comitet, in conditiile art. 51din Legea nr. 268/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare, denumita in continuare Lege. 

Comitetul este un organism fara personalitate juridica, constituit in cadrul Agentiei 

Membrii Comitetului isi desemneaza, din randul lor, un presedinte, precum si persoana 

care va tine locul presedintelui, in situatia lipsei justificate a acestuia. 

Durata mandatului membrilor este de cel mult 4 ani si acesta poate fi reinnoit o singura 

Functionarea Comitetului de privatizare, concesionare si arendare 

al Agentiei Domeniilor Statului 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

si completarea Legii educatiei 

nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. 

este format din: invatamant profesional invatamant 

Invatamantul dual este o forma de organizare a invatamantului profesional, care se 

profesionala ce se 

organizeaza de un operator economic, cu pregatirea organizata in cadrul unei unitati de 

invatamant. Responsabilitatea privind organizarea si functionarea este partajata intre 

vatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a 

, cu consultarea autoritatilor 

administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si 

documentele strategice regionale, judetene si locale elaborate si 

monitorizate de structurile parteneriale consultative: consortii regionale si comitete 

locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare si functionare 

or parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic este 

Legea educatiei nationale a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 964 din 30 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind aprobarea componentei, atributiilor si modului 

de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare 

care detin in exploatare terenuri cu 

destinatie agricola, constituite in conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificarile 

ulterioare, administrarea acestora pana la privatizare si concesionarea sau arendarea 

statului, aflate in exploatarea acestora, se 

coordoneaza de catre Comitetul de privatizare, concesionare si arendare, denumit in 

continuare Comitet, in conditiile art. 51din Legea nr. 268/2001, cu modificarile si 

, constituit in cadrul Agentiei 

un presedinte, precum si persoana 

 

si acesta poate fi reinnoit o singura 

Functionarea Comitetului de privatizare, concesionare si arendare  



 

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

 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1152/2014 

Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica.

Principalele prevederi 

� Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica

Centrul National, se organizeaza, potrivit legii, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

ca structura interinstitutionala de suport decizional pentru managementul integrat al 

actiunilor in situatii speciale si de criza.

� Pentru realizarea obiectivelor sale, 

de criza, urmatoarele functii

• functia de conducere

precum si implementarea acestora;

• functia de reglementare

normative si a standardelor/procedurilor operationale in domeniul 

managementului integrat al situatiilor speciale si de criza;

• functia de planificare

privind desfasurarea actiunilor, precum si modul de intrebuintare a efectivelor 

corespunzator specificului situatiilor operative

Functionarea Centrului National de 

Conducere a Actiunilor de Ordine Publica

In Monitorul Oficial nr. 962 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 89/2014

normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al 

apararii impotriva incendiilor.

Principalele prevederi 

� In vederea planificarii strategice

risc, amenintarilor si vulnerabilitatilor, precum si pentru coordonarea gestionarii 

situatiilor de urgenta determinate de tipurile de risc stab

se constituie si functioneaza Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta

denumit in continuare

securitate nationala, in calitate de presedinte.

� Departamentul pentru Situatii de Urgenta

Urgenta, asigura secretariatul tehnic per

� Pentru stabilirea strategiilor si programelor privind prevenirea si gestionarea situatiilor 

de urgenta, Comitetul national poate solicita consultarea unor experti, specialisti, cadre 

didactice sau cercetatori constituiti in grupuri de suport tehnico

Managementul situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor

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

 

In Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1152/2014 privind organizarea, functionarea si compunerea 

Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica.

National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, denumit in continuare 

Centrul National, se organizeaza, potrivit legii, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

ca structura interinstitutionala de suport decizional pentru managementul integrat al 

actiunilor in situatii speciale si de criza. 

Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul National indeplineste, in situatii speciale si 

urmatoarele functii: 

functia de conducere, prin care asigura fundamentarea si elaborarea deciziilor, 

i implementarea acestora; 

functia de reglementare, prin care asigura elaborarea proiectelor de acte 

normative si a standardelor/procedurilor operationale in domeniul 

managementului integrat al situatiilor speciale si de criza; 

functia de planificare, prin care asigura elaborarea strategiilor si planurilor 

privind desfasurarea actiunilor, precum si modul de intrebuintare a efectivelor 

corespunzator specificului situatiilor operative. 

Functionarea Centrului National de  

Conducere a Actiunilor de Ordine Publica 

In Monitorul Oficial nr. 962 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al 

apararii impotriva incendiilor. 

planificarii strategice, a monitorizarii permanente si evaluarii factorilor de 

risc, amenintarilor si vulnerabilitatilor, precum si pentru coordonarea gestionarii 

situatiilor de urgenta determinate de tipurile de risc stabilite prin hotarare a Guvernului, 

se constituie si functioneaza Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta

denumit in continuare Comitetul national, sub conducerea viceprim-ministrului pentru 

securitate nationala, in calitate de presedinte. 

Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de 

Urgenta, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului national.

stabilirea strategiilor si programelor privind prevenirea si gestionarea situatiilor 

, Comitetul national poate solicita consultarea unor experti, specialisti, cadre 

didactice sau cercetatori constituiti in grupuri de suport tehnico-stiintific.

Managementul situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

privind organizarea, functionarea si compunerea 

Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica. 

, denumit in continuare 

Centrul National, se organizeaza, potrivit legii, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

ca structura interinstitutionala de suport decizional pentru managementul integrat al 

, in situatii speciale si 

, prin care asigura fundamentarea si elaborarea deciziilor, 

, prin care asigura elaborarea proiectelor de acte 

normative si a standardelor/procedurilor operationale in domeniul 

care asigura elaborarea strategiilor si planurilor 

privind desfasurarea actiunilor, precum si modul de intrebuintare a efectivelor 

In Monitorul Oficial nr. 962 din 30 decembrie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al 

, a monitorizarii permanente si evaluarii factorilor de 

risc, amenintarilor si vulnerabilitatilor, precum si pentru coordonarea gestionarii 

ilite prin hotarare a Guvernului, 

se constituie si functioneaza Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta, 

ministrului pentru 

, prin Inspectoratul General pentru Situatii de 

manent al Comitetului national. 

stabilirea strategiilor si programelor privind prevenirea si gestionarea situatiilor 

, Comitetul national poate solicita consultarea unor experti, specialisti, cadre 

stiintific. 

Managementul situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

  

Statutul personalului de probatiune ar putea fi 

modificat  
 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 30 decembrie un proiect de 

ordonanta privind statutul personalului de probatiune. 

Conform notei de fundamentare, in contextul extinderii semnificative a atributiilor si 

responsabilitatilor ce au revenit serviciilor de probatiune prin intrarea in vigoare a Noului cod 

penal si a Noului cod de procedura penala, atat in desfasurarea procesului penal, cat si in 

asigurarea punerii in executare a sanctiunilor neprivative de libertate, se impune suplimentarea 

drepturilor de care beneficiaza personalul de probatiune. 

 

Principalele drepturi ale personalului de probatiune, nou introduse in proiectul de statut, sunt:  

� Dreptul la 35 de zile lucratoare de concediu de odihna platit, fata de cele 30 acordate in prezent;  

� Dreptul la decontarea unei calatorii dus-intors efectuata in tara in timpul concediului de odihna, 

indiferent de mijlocul de transport folosit; acest drept exista chiar intr-o forma mai extinsa si la 

alte categorii de personal din sistemul de justitie sau din sistemul public; 

� Dreptul la decontarea chiriei sau a cheltuielilor de transport intre localitatea de 

domiciliu/resedinta si sediul unitatii. 

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

asteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

MJ propune suplimentarea numarului de posturi pentru DNA 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 29 decembrie un proiect de 

hotarare pentru suplimentarea numarului maxim de posturi ale Directiei 

Nationale Anticoruptie. 

Conform notei de fundamentare, se propune suplimentarea numarului maxim de posturi de 

personal economic si administrativ, prevazut la art. 27 alin. (1) din O.U.G. nr. 43/2002 privind 

Directia Nationala Anticoruptie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu 24 de posturi, cu incadrarea in bugetul aprobat pentru aceasta institutie. 

 

Cele 24 de posturi cu care se solicita majorarea numarului de posturi de personal economic si 

administrativ al Directiei Nationale Anticoruptie sunt din categoria personalului contractual, 

ocuparea acestora urmand a se realiza prin concurs sau examen in baza H.G. nr. 286/2011. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Nucleul dreptului material al Uniunii Europene

• prezentare sintetica

• o abordare accesibila si riguros structurata

• sunt valorificate reglementa

• se recurge la un numar mare de solutii jurisprudentiale ale instant

• ample referinte bibliografice

Va dorim lectura placuta 
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ucleul dreptului material al Uniunii Europene

prezentare sintetica a dreptului material al Uniunii Europene 

o abordare accesibila si riguros structurata 

sunt valorificate reglementarile actuale europene 

se recurge la un numar mare de solutii jurisprudentiale ale instant

e bibliografice 

Cursul se remarca printr-o abordare accesibila si 

riguros structurata, fiind formata din trei parti in care 

sunt valorificate reglementarile actuale europene, 

jurisprudenta CJUE si doctrina nationala si Europeana.

 

Prezentarea sintetica a dreptului material al Uniunii 

Europene – simplificand perspectiva, fara a transforma 

expunerea intr-una simplista – reprezinta provocarea 

cu care se confrunta orice profesor de drept european 

si careia autoarea ii raspunde prin prezenta lucrare. 

Printr-o destructurare si o descriere nu doar 

diacronica, dar si simbolica pentru devenirea entitaţii 

la care ne referim astazi ca fiind Uniunea Europeana 

dupa liniile de forta ale Pietei interne, Uniunii 

Economice si Monetare, respectiv ale

si consumatorilor, autoarea a creat un instrument util 

pentru teoreticienii si practicienii domeniului.

 

Lucrarea de fata ridica si rezolva probleme. Cititorul e

invitat sa le descopere in ineditul si complexitatea lor
 

Autor: Anamaria Groza 

Uniunea Europeana. Drept material 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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