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Depunerea declaratiei
� Asigurarea unui act de justitie eficient, accesibil si de calitate

legitima a cetatenilor unei societati intemeiate pe respectul normei de drept. Modul in 

care este infaptuita justitia influenteaza in mod direct coordonatele fundamentale de 

functionare a societatii romanesti, precum separatia puter

juridica, dezvoltarea economica. Toate aceste elemente sunt reflectate, in final, in 

standardul de viata al cetatenilor.

� Provocarile secolului al XXI

partea institutiilor si organismelor responsabile pentru administrarea sistemului judiciar 

si realizarea actului de justitie, bazate pe managementul strategic integrat, gestionarea 

eficienta a resurselor, recurgerea la mijloace inovative de solutionare a problemelor 

justitiei. 

� In acest context, Ministerul Justitiei (MJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), 

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

Justitie (PICCJ), cu structurile sale specializate 

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), 

au agreat elaborarea si asumarea unei strategii comune pentru dezvoltarea sistemului 

judiciar. 

� Demersul autoritatilor competente este in acord c

formulate in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare

recomandari formulate de expertii Bancii Mondiale in cadrul proiectului „Analiza 

functionala a sectorului justitiei din Romania” (Judicial F

recomandari si concluzii formulate in cadrul altor proiecte recente privind functionarea 

optima a sistemului judiciar roman.

� Astfel, Raportul MCV din 18 iulie 20123 recomanda luarea unor ample masuri de 

dezvoltare a sistemul

plan comun si cuprinzator de asigurare a punerii in aplicare a tuturor celor patru coduri si 

a tuturor aspectelor relevante ale reformei structurale si procedurale, ale ajustarilor din 

domeniul resurselor umane si ale investitiilor in infrastructura judiciara; restructurarea 

instantelor si a parchetelor, precum si refacerea echilibrului dintre numarul de angajati si 

volumul de munca, pe baza, in special, a revizuirii modului de functionare a

judiciar din Romania si a proiectului referitor la volumul optim de munca in instante, 

derulat (...) cu finantare de la Banca Mondiala”. In completare, Raportul MCV din 22 

ianuarie 2014 mentioneaza in nota pozitiva procesul de elaborare a Strat

dezvoltare a sistemului judiciar.

� In cuprinsul proiectului „

Bancii Mondiale fac o serie de recomandari privind managementul strategic, eficienta, 

calitatea si accesul la justitie, cu

un plan de actiune menit sa imbunatateasca functionarea sistemului judiciar”. In plus, 

optimizarea activitatii instantelor are in vedere alocarea resurselor si structura 

instantelor, indicatorii de pe

datelor si sistemul ECRIS, instantele

organizatorica si a capacitatii CSM de gestionare a acestor aspecte.

A fost aprobata Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015

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

 

In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicata 

1155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 

judiciar 2015-2020. 

Depunerea declaratiei 
Asigurarea unui act de justitie eficient, accesibil si de calitate reprezinta o asteptare 

legitima a cetatenilor unei societati intemeiate pe respectul normei de drept. Modul in 

care este infaptuita justitia influenteaza in mod direct coordonatele fundamentale de 

functionare a societatii romanesti, precum separatia puterilor in stat, securitatea 

juridica, dezvoltarea economica. Toate aceste elemente sunt reflectate, in final, in 

standardul de viata al cetatenilor. 

Provocarile secolului al XXI-lea in domeniul justitiei necesita raspunsuri pe masura din 

si organismelor responsabile pentru administrarea sistemului judiciar 

si realizarea actului de justitie, bazate pe managementul strategic integrat, gestionarea 

eficienta a resurselor, recurgerea la mijloace inovative de solutionare a problemelor 

Ministerul Justitiei (MJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), 

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

, cu structurile sale specializate - Directia Nationala A

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), 

au agreat elaborarea si asumarea unei strategii comune pentru dezvoltarea sistemului 

Demersul autoritatilor competente este in acord cu recomandarile Comisiei Europene 

formulate in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (MCV) cu principalele 

recomandari formulate de expertii Bancii Mondiale in cadrul proiectului „Analiza 

functionala a sectorului justitiei din Romania” (Judicial Functional Review), precum si cu 

recomandari si concluzii formulate in cadrul altor proiecte recente privind functionarea 

optima a sistemului judiciar roman. 

Raportul MCV din 18 iulie 20123 recomanda luarea unor ample masuri de 

dezvoltare a sistemului judiciar, printre care „adoptarea si punerea in aplicare a unui 

plan comun si cuprinzator de asigurare a punerii in aplicare a tuturor celor patru coduri si 

a tuturor aspectelor relevante ale reformei structurale si procedurale, ale ajustarilor din 

niul resurselor umane si ale investitiilor in infrastructura judiciara; restructurarea 

instantelor si a parchetelor, precum si refacerea echilibrului dintre numarul de angajati si 

volumul de munca, pe baza, in special, a revizuirii modului de functionare a

judiciar din Romania si a proiectului referitor la volumul optim de munca in instante, 

derulat (...) cu finantare de la Banca Mondiala”. In completare, Raportul MCV din 22 

ianuarie 2014 mentioneaza in nota pozitiva procesul de elaborare a Strat

dezvoltare a sistemului judiciar. 

In cuprinsul proiectului „Analiza functionala a sectorului justitiei din Romania

Bancii Mondiale fac o serie de recomandari privind managementul strategic, eficienta, 

calitatea si accesul la justitie, cu scopul de „a permite autoritatilor romane sa formuleze 

un plan de actiune menit sa imbunatateasca functionarea sistemului judiciar”. In plus, 

optimizarea activitatii instantelor are in vedere alocarea resurselor si structura 

instantelor, indicatorii de performanta din instante, standardele de timp,

datelor si sistemul ECRIS, instantele-pilot, formarea profesionala, imbunatatirea 

organizatorica si a capacitatii CSM de gestionare a acestor aspecte. 

A fost aprobata Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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5 a fost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 

reprezinta o asteptare 

legitima a cetatenilor unei societati intemeiate pe respectul normei de drept. Modul in 

care este infaptuita justitia influenteaza in mod direct coordonatele fundamentale de 

ilor in stat, securitatea 

juridica, dezvoltarea economica. Toate aceste elemente sunt reflectate, in final, in 

necesita raspunsuri pe masura din 

si organismelor responsabile pentru administrarea sistemului judiciar 

si realizarea actului de justitie, bazate pe managementul strategic integrat, gestionarea 

eficienta a resurselor, recurgerea la mijloace inovative de solutionare a problemelor 

Ministerul Justitiei (MJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), 

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si 

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), 

au agreat elaborarea si asumarea unei strategii comune pentru dezvoltarea sistemului 

recomandarile Comisiei Europene 

(MCV) cu principalele 

recomandari formulate de expertii Bancii Mondiale in cadrul proiectului „Analiza 

unctional Review), precum si cu 

recomandari si concluzii formulate in cadrul altor proiecte recente privind functionarea 

Raportul MCV din 18 iulie 20123 recomanda luarea unor ample masuri de 

, printre care „adoptarea si punerea in aplicare a unui 

plan comun si cuprinzator de asigurare a punerii in aplicare a tuturor celor patru coduri si 

a tuturor aspectelor relevante ale reformei structurale si procedurale, ale ajustarilor din 

niul resurselor umane si ale investitiilor in infrastructura judiciara; restructurarea 

instantelor si a parchetelor, precum si refacerea echilibrului dintre numarul de angajati si 

volumul de munca, pe baza, in special, a revizuirii modului de functionare a sistemului 

judiciar din Romania si a proiectului referitor la volumul optim de munca in instante, 

derulat (...) cu finantare de la Banca Mondiala”. In completare, Raportul MCV din 22 

ianuarie 2014 mentioneaza in nota pozitiva procesul de elaborare a Strategiei de 

Analiza functionala a sectorului justitiei din Romania” expertii 

Bancii Mondiale fac o serie de recomandari privind managementul strategic, eficienta, 

scopul de „a permite autoritatilor romane sa formuleze 

un plan de actiune menit sa imbunatateasca functionarea sistemului judiciar”. In plus, 

optimizarea activitatii instantelor are in vedere alocarea resurselor si structura 

rformanta din instante, standardele de timp, calitatea 

pilot, formarea profesionala, imbunatatirea 

 

A fost aprobata Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

3 

 

  

Principalele prevederi 

� Evaluarea activitatii profesionale anuale a personalului auxiliar de specialitate

personalului conex din cadrul Ministerului Public se realizeaza potrivit legii si prezentului 

regulament. 

� Prezentul regulament stabileste 

obiective: 

• asigurarea concordantei dintre cerintele si standardele postului

postului, si calitatile angajatului: profesionale, aptitudinale si atitudinale;

• asigurarea unui sistem motivational

performantelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea in 

grade ori trepte profesionale superioare.

� Pentru atingerea acestor obiective, prezentul regulament prevede:

• evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive

si performantele pe care acestea le impun angajatilor;

• evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor

posturilor. 

� Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate

conex are ca scop aprecierea criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva 

si a rezultatelor obtinute in mod efectiv.

� Activitatea personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex al parchetelor

este evaluata anual de catre conducatorul parchetului in care isi desfasoara activitatea, 

prin acordarea calificativelor „foarte bine”, „bine”, „satisfacator” si „nesatisfacator”.

� Prin conducatorul parchetului

judecatorie si tribunal, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel si 

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

� Absolvirea oricarei forme de pregatire continua

Grefieri sau, dupa caz, de institutiile de profil, constituie un criteriu care se are in vedere 

la evaluarea anuala a personalului auxiliar de specialitate al parchetelor.

� In cazul specialistilor IT, evaluarea se realizeaza cu sprijinul compartimentului de 

specialitate informatica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie

Justitie si se avizeaza de seful compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe 

langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

� La evaluarea activitatii personalului auxili

va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale specifice.

� Evaluarea personalului prevazut de prezentul regulament

institutii, se face de institutia la care ace

activitatii desfasurate.

Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar 

de specialitate din cadrul Ministerului Public

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. 36 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 434/2014 al Ministerului Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte 

de Casatie si Justitie pentru aprobarea Regulamentului privind 

evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate 

si a personalului conex din cadrul Ministerului Public.

 

Evaluarea activitatii profesionale anuale a personalului auxiliar de specialitate

personalului conex din cadrul Ministerului Public se realizeaza potrivit legii si prezentului 

Prezentul regulament stabileste cadrul general pentru realizare

asigurarea concordantei dintre cerintele si standardele postului

postului, si calitatile angajatului: profesionale, aptitudinale si atitudinale;

asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea 

rformantelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea in 

grade ori trepte profesionale superioare. 

Pentru atingerea acestor obiective, prezentul regulament prevede: 

evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive

si performantele pe care acestea le impun angajatilor; 

evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele 

Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate

conex are ca scop aprecierea criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva 

si a rezultatelor obtinute in mod efectiv. 

Activitatea personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex al parchetelor

nual de catre conducatorul parchetului in care isi desfasoara activitatea, 

prin acordarea calificativelor „foarte bine”, „bine”, „satisfacator” si „nesatisfacator”.

conducatorul parchetului se intelege: prim-procurorul parchetului de pe langa 

rie si tribunal, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel si 

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Absolvirea oricarei forme de pregatire continua, organizata de Scoala Nationala de 

sau, dupa caz, de institutiile de profil, constituie un criteriu care se are in vedere 

la evaluarea anuala a personalului auxiliar de specialitate al parchetelor.

specialistilor IT, evaluarea se realizeaza cu sprijinul compartimentului de 

tate informatica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie

Justitie si se avizeaza de seful compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe 

langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

evaluarea activitatii personalului auxiliar de specialitate cu functii de conducere se 

va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale specifice.

Evaluarea personalului prevazut de prezentul regulament, detasat sau delegat la alte 

se face de institutia la care acesta functioneaza, in raport cu specificul 

activitatii desfasurate. 

Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar 

de specialitate din cadrul Ministerului Public

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Ministerului Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte 

Regulamentului privind 

evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate 

si a personalului conex din cadrul Ministerului Public. 

Evaluarea activitatii profesionale anuale a personalului auxiliar de specialitate si a 

personalului conex din cadrul Ministerului Public se realizeaza potrivit legii si prezentului 

cadrul general pentru realizarea urmatoarelor 

asigurarea concordantei dintre cerintele si standardele postului, descrise in fisa 

postului, si calitatile angajatului: profesionale, aptitudinale si atitudinale; 

, care sa determine cresterea 

rformantelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea in 

evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele 

in raport cu cerintele 

Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului 

conex are ca scop aprecierea criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva 

Activitatea personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex al parchetelor 

nual de catre conducatorul parchetului in care isi desfasoara activitatea, 

prin acordarea calificativelor „foarte bine”, „bine”, „satisfacator” si „nesatisfacator”. 

procurorul parchetului de pe langa 

rie si tribunal, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel si 

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

, organizata de Scoala Nationala de 

sau, dupa caz, de institutiile de profil, constituie un criteriu care se are in vedere 

la evaluarea anuala a personalului auxiliar de specialitate al parchetelor. 

specialistilor IT, evaluarea se realizeaza cu sprijinul compartimentului de 

tate informatica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

Justitie si se avizeaza de seful compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe 

cu functii de conducere se 

va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale specifice. 

, detasat sau delegat la alte 

, in raport cu specificul 

Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar  

de specialitate din cadrul Ministerului Public 
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Principalele prevederi

� In cazul societatilor reg

persoanei in scopuri de TVA

• administratorii si/sau persoana impozabila insasi

sau in comandita pe actiuni, 

faptele prevazute la art. 2

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau adminis

persoana impozabila insasi

1, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni

(2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modi

completarile ulterioare.

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

In Monitorul Oficial nr. 32 din

nr. 18/2015

inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit 

prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, c

modelului si continutului unor formulare.

Principalele prevederi 

� Procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA

alin. (91) din Legea nr.

competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le

in scopuri de TVA, intrucat:

• au fost declarate inactive 

privind Codul de procedura fiscala 

in registrul comertului, potrivit legii;

• asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi 

au/a avut inscrise in cazierul fiscal fapte

(9) lit. c) din Codul fiscal;

• nu au depus 

d) din Codul fiscal;

• nu au evidentiat

conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal;

• persoanele impozabile 

nu au justificat intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica

conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.

Inregistrarea, la cerere, in 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 19/2015 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 

pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal 

cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

prevederi 

n cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 se dispune anularea inregistrarii 

persoanei in scopuri de TVA daca: 

administratorii si/sau persoana impozabila insasi, in cazul societatilor pe actiuni 

sau in comandita pe actiuni, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni 

faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau adminis

persoana impozabila insasi, in cazul altor societati decat cele mentionate la pct. 

au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. 

(2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modi

completarile ulterioare. 

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 18/2015 al MFP si al ANAF pentru aprobarea Procedurii de 

inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit 

prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare. 

 

pentru inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 

alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de catre organele fiscale 

solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea 

in scopuri de TVA, intrucat: 

au fost declarate inactive conform prevederilor art. 781 din 

Codul de procedura fiscala sau au fost in inactivitate temporara, i

in registrul comertului, potrivit legii; 

asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi 

au/a avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. 

(9) lit. c) din Codul fiscal; 

nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. 

d) din Codul fiscal; 

nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata

conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal;

mpozabile — societati infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990 

nu au justificat intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica

conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.

Inregistrarea, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului 

sedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 

pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal 

cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. 

anularea inregistrarii 

, in cazul societatilor pe actiuni 

au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau 

alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, 

asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau administratorii si/sau 

, in cazul altor societati decat cele mentionate la pct. 

si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. 

(2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si 

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA 

15 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

pentru aprobarea Procedurii de 

inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit 

prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

u modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea 

potrivit prevederilor art. 153 

, de catre organele fiscale 

a fost anulata inregistrarea 

conform prevederilor art. 781 din O.G. nr. 92/2003 

sau au fost in inactivitate temporara, inscrisa 

asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi 

, in conditiile prevazute de art. 153 alin. 

, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. 

nicio operatiune realizata, in 

conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal; 

Legii societatilor nr. 31/1990 

nu au justificat intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, in 

conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal. 

scopuri de taxa pe valoarea adaugata 
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Principalele prevederi 

� Pentru livrarile de bunuri/prestarile de 

colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau 

alte mijloace de proba administrate, conform 

procedura fiscala, dupa cum urmeaza:

• se aplica cota legala de TVA la contravaloarea livrarii/prestarii

rezulta ca partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii;

• atunci cand pretul unui bun/serviciu a fost stabilit de parti fara nicio mentiune 

cu privire la taxa pe valoarea adaugata

persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata datorate pentru 

operatiunea supusa taxei, pretul convenit trebuie considerat, in cazul in care 

furnizorul/prestatorul nu are posibilita

valoarea adaugata solicitata de administratia fiscala, ca incluzand deja taxa pe 

valoarea adaugata. In acest caz, taxa pe valoarea adaugata se determina prin 

aplicarea procedeului sutei marite. Prin taxa pe valoar

administratia fiscala se intelege taxa care ar fi trebuit colectata pentru 

operatiunea respectiva. Poate fi acceptata ca mijloc de proba a faptului ca 

furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa

valoarea adaugata inclusiv o declaratie pe propria raspundere a acestuia;

• atunci cand partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea 

livrarii/prestarii

procedeului sutei marite.

Determinarea TVA pentru livrarile de bunuri/

In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 2/2015

Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului 

pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate in serviciile 

de ocupare”, finantata prin Programul operational sectorial 

„De

Principalele prevederi

� Pentru depunerea unei cereri de finantare

urmatoarele categorii:

• autoritati ale administratiei publice locale

• ONG-uri cu activitate 

• furnizori de servicii de ocupare acreditati

� Termenul-limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare

Cererii de propuneri de proiecte nr. 180 se prelungeste 

2015, ora 16,00. 

Ghidul solicitantului privind „Calitatea in serviciile de ocupar

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. 20 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 1820/2014 al ministrului Finantelor Publice privind aprobarea 

Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014. 

 

livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile, taxa pe valoarea adaugata 

colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau 

alte mijloace de proba administrate, conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala, dupa cum urmeaza: 

aplica cota legala de TVA la contravaloarea livrarii/prestarii

rezulta ca partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii;

cand pretul unui bun/serviciu a fost stabilit de parti fara nicio mentiune 

a taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorul bunului respectiv este 

persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata datorate pentru 

operatiunea supusa taxei, pretul convenit trebuie considerat, in cazul in care 

furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa pe 

valoarea adaugata solicitata de administratia fiscala, ca incluzand deja taxa pe 

valoarea adaugata. In acest caz, taxa pe valoarea adaugata se determina prin 

aplicarea procedeului sutei marite. Prin taxa pe valoarea adaugata solicitata de 

administratia fiscala se intelege taxa care ar fi trebuit colectata pentru 

operatiunea respectiva. Poate fi acceptata ca mijloc de proba a faptului ca 

furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa

valoarea adaugata inclusiv o declaratie pe propria raspundere a acestuia;

cand partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea 

livrarii/prestarii, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea 

procedeului sutei marite. 

Determinarea TVA pentru livrarile de bunuri/

prestarile de servicii taxabile 

In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 2/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului — 

pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate in serviciile 

de ocupare”, finantata prin Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013. 

Principalele prevederi 

depunerea unei cereri de finantare puteti avea parteneri nationali din 

urmatoarele categorii: 

autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ

cu activitate relevanta pentru specificul acestui DMI;

furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati etc.

limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare

Cererii de propuneri de proiecte nr. 180 se prelungeste pana la data de 16 ianuarie 

Ghidul solicitantului privind „Calitatea in serviciile de ocupar

a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 20 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice privind aprobarea 

, taxa pe valoarea adaugata 

colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau 

nr. 92/2003 privind Codul de 

aplica cota legala de TVA la contravaloarea livrarii/prestarii in cazul in care 

rezulta ca partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii; 

cand pretul unui bun/serviciu a fost stabilit de parti fara nicio mentiune 

, iar furnizorul bunului respectiv este 

persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata datorate pentru 

operatiunea supusa taxei, pretul convenit trebuie considerat, in cazul in care 

tea de a recupera de la dobanditor taxa pe 

valoarea adaugata solicitata de administratia fiscala, ca incluzand deja taxa pe 

valoarea adaugata. In acest caz, taxa pe valoarea adaugata se determina prin 

ea adaugata solicitata de 

administratia fiscala se intelege taxa care ar fi trebuit colectata pentru 

operatiunea respectiva. Poate fi acceptata ca mijloc de proba a faptului ca 

furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa pe 

valoarea adaugata inclusiv o declaratie pe propria raspundere a acestuia; 

cand partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea 

, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea 

Determinarea TVA pentru livrarile de bunuri/ 

In Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

 Conditii specifice 

pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate in serviciile 

de ocupare”, finantata prin Programul operational sectorial 

puteti avea parteneri nationali din 

(unitati administrativ-teritoriale); 

relevanta pentru specificul acestui DMI; 

etc. 

limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare in cadrul 

data de 16 ianuarie 

Ghidul solicitantului privind „Calitatea in serviciile de ocupare”  
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Cota de impozitare si baza ipozabila

� Incepand cu anul 2015, 

baza impozabila de 1 % 

contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior

debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296

scade: 

• valoarea cladirilor

prevederilor titlului IX. Intra sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor 

din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care, potrivit legii, nu 

beneficiaza de scutirea 

• valoarea lucrarilor de reconstruire

extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;

• valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire

modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute, 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in proprietatea statului sau a 

unitatilor administrativ

• valoarea constructiilor din subgrupa

si viticole» din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a 

mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu 

modificarile ulterioare;

• valoarea constructiilor situat

aceasta este definita potrivit legii, inclusiv cele situate in zona contigua a 

Romaniei si zona economica exclusiva a Romaniei, astfel cum sunt delimitate 

prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic a

marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, 

republicata, pentru operatiunile legate de activitatile desfasurate in exercitarea 

drepturilor prevazute de art. 56 si 77 din Conventia Nati

dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, 

ratificata de Romania prinLegea nr. 110/1996;

• valoarea constructiilor din domeniul public al statului

materiala de reprezentare si prot

privat al statului, inchiriate sau date in folosinta institutiilor publice, constructii 

administrate de Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de 

Stat»; 

• valoarea constructiilor detinute de struc

� In situatia in care, in cursul anului curent, 

diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor

mentionate la art. 296

nu se recalculeaza. Aceste modificari sunt luate in considerare pentru determinarea 

impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator.

Calcularea impozitului pe constructii pentru anul 2015

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

 

In Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost public

nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-

Cota de impozitare si baza ipozabila 

Incepand cu anul 2015, impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote si 

baza impozabila de 1 % asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul 

contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul 

debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296

cladirilor, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit 

prevederilor titlului IX. Intra sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor 

din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care, potrivit legii, nu 

beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri; 

valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau 

extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;

valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, moderniz

modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute, 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in proprietatea statului sau a 

unitatilor administrativ-teritoriale; 

valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantatii pomicole 

si viticole» din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a 

mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu 

modificarile ulterioare; 

valoarea constructiilor situate in afara frontierei de stat a Romaniei

aceasta este definita potrivit legii, inclusiv cele situate in zona contigua a 

Romaniei si zona economica exclusiva a Romaniei, astfel cum sunt delimitate 

prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al 

marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, 

republicata, pentru operatiunile legate de activitatile desfasurate in exercitarea 

drepturilor prevazute de art. 56 si 77 din Conventia Nati

dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, 

ratificata de Romania prinLegea nr. 110/1996; 

valoarea constructiilor din domeniul public al statului si care fac parte din baza 

materiala de reprezentare si protocol, precum si cele din domeniul public si 

privat al statului, inchiriate sau date in folosinta institutiilor publice, constructii 

administrate de Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de 

valoarea constructiilor detinute de structurile sportive, definite potrivit legii.

In situatia in care, in cursul anului curent, se inregistreaza operatiuni de majorare sau 

diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor

art. 296
34

, impozitul pe constructii calculat potrivit prevederilor anterioare

nu se recalculeaza. Aceste modificari sunt luate in considerare pentru determinarea 

impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator. 

Calcularea impozitului pe constructii pentru 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. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Legea 

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

-fiscale. 

impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote si 

asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul 

, evidentiata contabil in soldul 

debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296
34

, din care se 

, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit 

prevederilor titlului IX. Intra sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor 

din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care, potrivit legii, nu 

, modernizare, consolidare, modificare sau 

extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta; 

, modernizare, consolidare, 

modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute, 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in proprietatea statului sau a 

«Terase pe arabil, plantatii pomicole 

si viticole» din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a 

mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu 

e in afara frontierei de stat a Romaniei, astfel cum 

aceasta este definita potrivit legii, inclusiv cele situate in zona contigua a 

Romaniei si zona economica exclusiva a Romaniei, astfel cum sunt delimitate 

l apelor maritime interioare, al 

marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, 

republicata, pentru operatiunile legate de activitatile desfasurate in exercitarea 

drepturilor prevazute de art. 56 si 77 din Conventia Natiunilor Unite asupra 

dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, 

si care fac parte din baza 

ocol, precum si cele din domeniul public si 

privat al statului, inchiriate sau date in folosinta institutiilor publice, constructii 

administrate de Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de 

, definite potrivit legii. 

se inregistreaza operatiuni de majorare sau 

diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor 

prevederilor anterioare 

nu se recalculeaza. Aceste modificari sunt luate in considerare pentru determinarea 

Calcularea impozitului pe constructii pentru anul 2015 
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Principalele prevederi

� In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura

cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura, a masurilor de piata si interventie in 

agricultura, precum si a ajutoarelor specifice care se finanteaza din Fondul European de 

Garantare Agricola (FEGA) se aproba, pana la finele anului 2015, alocarea temporara din 

venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 3.700.000 mii 

lei, in echivalent euro, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

� Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile din 

privatizare si utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din 

sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana, 

decembrie 2015. 

� Din suma prevazuta 

de piata si interventie in agricultura

schemelor de plata directe pe suprafata implicate in derularea FEGA.

� Ministerul Finantelor Publice

efectueaza transferul in euro al sumei

lucratoare de la data solicitarii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

� Echivalentul in euro al sumei se determina pe baza cursului Bancii Nationale a Romaniei 

valabil la data efectuarii transferului sumelor in valuta din contul 3216.800000EUR 

„Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Nationala a 

Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, in contul analitic denominat in euro 

3216800200EUR „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune si

a politicii de pescuit”, deschis la Banca Nationala a Romaniei, administrat de Ministrul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale efectueaza schimbul valutar al intregii sume

in euro si vireaza echivalentul in lei 

de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul 

Indisponibilitatilor temporare F.E.G.A.", deschis la Activitatea de Trezorerie si 

Contabilitate Publica a Municipiul

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vireaza in contul 54.04.03.31

la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul 

indisponibilitatilor temporare F.E.G.A.”, deschis pe numele Agentie

Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie 

si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, 

schimb valutar, esalonat pe baza solicitarilor de fonduri ale a

� Decontarea platilor reprezentand cheltuieli aferente schemelor de plati directe

ajutoarelor specifice si masurilor de piata si interventie, 

virament in contul beneficiarului pana la data de 30 noiembrie 2015

Stimularea gradului de absorbtie a 

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. 31 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata 

10/2015 privind reglementarea unor masuri financiare temporare 

pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru 

agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata 

in agricultura. 

Principalele prevederi 

stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura

cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura, a masurilor de piata si interventie in 

precum si a ajutoarelor specifice care se finanteaza din Fondul European de 

Garantare Agricola (FEGA) se aproba, pana la finele anului 2015, alocarea temporara din 

venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 3.700.000 mii 

i, in echivalent euro, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile din 

si utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din 

te cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana, 

Din suma prevazuta anterior se deconteaza doar cheltuielile eligibile aferente masurilor 

de piata si interventie in agricultura, a ajutoarelor specifice, precum si cele

schemelor de plata directe pe suprafata implicate in derularea FEGA.

Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, 

efectueaza transferul in euro al sumei prevazute anterior, in maximum doua zile 

de la data solicitarii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Echivalentul in euro al sumei se determina pe baza cursului Bancii Nationale a Romaniei 

valabil la data efectuarii transferului sumelor in valuta din contul 3216.800000EUR 

sponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Nationala a 

Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, in contul analitic denominat in euro 

3216800200EUR „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune si

a politicii de pescuit”, deschis la Banca Nationala a Romaniei, administrat de Ministrul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale efectueaza schimbul valutar al intregii sume

in euro si vireaza echivalentul in lei al sumei rezultate in contul 54.04.03.31 „Disponibil 

de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul 

Indisponibilitatilor temporare F.E.G.A.", deschis la Activitatea de Trezorerie si 

Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vireaza in contul 54.04.03.31

la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul 

indisponibilitatilor temporare F.E.G.A.”, deschis pe numele Agentie

Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie 

si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, suma rezultata in urma operatiunii de 

schimb valutar, esalonat pe baza solicitarilor de fonduri ale acesteia

Decontarea platilor reprezentand cheltuieli aferente schemelor de plati directe

ajutoarelor specifice si masurilor de piata si interventie, se efectueaza de catre APIA prin 

virament in contul beneficiarului pana la data de 30 noiembrie 2015

Stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 31 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind reglementarea unor masuri financiare temporare 

pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru 

i pentru masuri de piata 

stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura in 

cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura, a masurilor de piata si interventie in 

precum si a ajutoarelor specifice care se finanteaza din Fondul European de 

Garantare Agricola (FEGA) se aproba, pana la finele anului 2015, alocarea temporara din 

venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 3.700.000 mii 

 

Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din veniturile din 

si utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din 

te cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana, pana la data de 30 

se deconteaza doar cheltuielile eligibile aferente masurilor 

, a ajutoarelor specifice, precum si cele aferente 

schemelor de plata directe pe suprafata implicate in derularea FEGA. 

, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, 

in maximum doua zile 

de la data solicitarii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Echivalentul in euro al sumei se determina pe baza cursului Bancii Nationale a Romaniei 

valabil la data efectuarii transferului sumelor in valuta din contul 3216.800000EUR 

sponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Nationala a 

Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, in contul analitic denominat in euro 

3216800200EUR „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune si 

a politicii de pescuit”, deschis la Banca Nationala a Romaniei, administrat de Ministrul 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale efectueaza schimbul valutar al intregii sume 

al sumei rezultate in contul 54.04.03.31 „Disponibil 

de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul 

Indisponibilitatilor temporare F.E.G.A.", deschis la Activitatea de Trezorerie si 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vireaza in contul 54.04.03.31 „Disponibil de 

la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul 

indisponibilitatilor temporare F.E.G.A.”, deschis pe numele Agentiei de Plati si 

Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie 

suma rezultata in urma operatiunii de 

cesteia. 

Decontarea platilor reprezentand cheltuieli aferente schemelor de plati directe, a 

se efectueaza de catre APIA prin 

virament in contul beneficiarului pana la data de 30 noiembrie 2015. 

fondurilor alocate pentru agricultura 
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In Monitorul Oficial nr. 34 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata 

1185/2014

si Dezvoltarii Rurale.

Principalele prevederi 

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii

publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in 

municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 2

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea p

responsabila cu aplicarea strategiei si programului de guvernare

implementarea strategiilor nationale sectoriale in domeniile agriculturii si productiei 

alimentare, dezvoltarii rurale, imbunatatirilor funciare, prec

cercetare stiintifica de specialitate, conservarea si managementul durabil al solurilor si al 

resurselor genetice vegetale si animale.

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza strategii si reglementari 

specifice in domeniile sale de activitate

cu reglementarile Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune, denumite in 

continuare PAC, si cu principiile Politicii comune de pescuit, denumite in continuar

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este 

� Obiectivele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

• asigurarea securitatii alimentare nationale

productiei agricole, pentru a garanta populatiei alimente suficiente, sigure si 

nutritive; 

• cresterea competitivitatii produselor agroalimentare

piata europeana si globala in vederea echilibrarii 

inclusiv prin actiuni specifice de informare;

• absorbtia fondurilor comunitare

• sustinerea financiara

• eficientizarea structurilor de

• stimularea infiintarii de depozite

produselor agricole;

• accelerarea procesului de dezvoltare rurala

rural; 

• modernizarea si extinderea infras

agriculturii la schimbarile climatice;

• dezvoltarea sectorului pescaresc

• sustinerea cercetarii agricole

profesionale in agricultura;

• reforma structurilor 

respectarea prevederilor legale in vigoare;

• dezvoltarea si protectia zonei montane

Guvernul a adoptat hotararea privind organizarea si functionarea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

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

 

In Monitorul Oficial nr. 34 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata 

1185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii 

si Dezvoltarii Rurale. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este organ de specialitate al administratiei 

, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in 

municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 2–4, sectorul 3. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea p

responsabila cu aplicarea strategiei si programului de guvernare, cu rol in elaborarea si 

implementarea strategiilor nationale sectoriale in domeniile agriculturii si productiei 

alimentare, dezvoltarii rurale, imbunatatirilor funciare, precum si in domeniile conexe: 

cercetare stiintifica de specialitate, conservarea si managementul durabil al solurilor si al 

resurselor genetice vegetale si animale. 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza strategii si reglementari 

n domeniile sale de activitate, in cadrul politicii Guvernului si in conformitate 

cu reglementarile Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune, denumite in 

continuare PAC, si cu principiile Politicii comune de pescuit, denumite in continuar

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este finantat integral de la bugetul de stat

Obiectivele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sunt urmatoarele:

asigurarea securitatii alimentare nationale prin cresterea si diversificarea 

productiei agricole, pentru a garanta populatiei alimente suficiente, sigure si 

cresterea competitivitatii produselor agroalimentare si pescaresti romanesti pe 

piata europeana si globala in vederea echilibrarii balantei comerciale agricole, 

inclusiv prin actiuni specifice de informare; 

absorbtia fondurilor comunitare destinate finantarii domeniilor specifice;

sustinerea financiara si fiscala a agriculturii prin programe multianuale;

eficientizarea structurilor de piata agricole si agroalimentare; 

stimularea infiintarii de depozite pentru colectarea, sortarea si valorificarea 

produselor agricole; 

accelerarea procesului de dezvoltare rurala, inclusiv a serviciilor din spatiul 

modernizarea si extinderea infrastructurii de imbunatatiri funciare

agriculturii la schimbarile climatice; 

dezvoltarea sectorului pescaresc; 

sustinerea cercetarii agricole, a informarii, consultantei, extensiei si a formarii 

profesionale in agricultura; 

reforma structurilor administrative cu atributii in domeniul agriculturii

respectarea prevederilor legale in vigoare; 

dezvoltarea si protectia zonei montane. 

Guvernul a adoptat hotararea privind organizarea si functionarea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 34 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

tionarea Ministerului Agriculturii 

Rurale este organ de specialitate al administratiei 

, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea publica centrala 

, cu rol in elaborarea si 

implementarea strategiilor nationale sectoriale in domeniile agriculturii si productiei 

um si in domeniile conexe: 

cercetare stiintifica de specialitate, conservarea si managementul durabil al solurilor si al 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza strategii si reglementari 

, in cadrul politicii Guvernului si in conformitate 

cu reglementarile Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune, denumite in 

continuare PAC, si cu principiile Politicii comune de pescuit, denumite in continuare PCP. 

finantat integral de la bugetul de stat. 

sunt urmatoarele: 

prin cresterea si diversificarea 

productiei agricole, pentru a garanta populatiei alimente suficiente, sigure si 

si pescaresti romanesti pe 

balantei comerciale agricole, 

destinate finantarii domeniilor specifice; 

si fiscala a agriculturii prin programe multianuale; 

 

pentru colectarea, sortarea si valorificarea 

, inclusiv a serviciilor din spatiul 

tructurii de imbunatatiri funciare, adaptarea 

, a informarii, consultantei, extensiei si a formarii 

administrative cu atributii in domeniul agriculturii, cu 

Guvernul a adoptat hotararea privind organizarea si functionarea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Copiii cu o inaltime de pana la 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu 

sisteme de siguranta pentru conducator si pasageri

siguranta, doar daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun 

pentru copii instalat in autovehicul

� Dispozitiile anterioare

transportului public de persoane

ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata. Transportul copilului in varsta de 

pana la 3 ani, in acest caz, se realizeaza sub 

conducatorul de autovehicul.

� Copiii cu o inaltime de peste 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu 

sisteme de siguranta doar daca poarta centuri de siguranta pentru adulti

incat sa nu treaca peste zona gatului sau fetei, ori daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul 

unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii instalat in autovehicul.

� Prin dispozitiv de fixare in scaun pentru copii

un ansamblu de componente capabil sa fixeze un copil in pozitia sezut sau culcat, care 

poate cuprinde o combinatie de chingi ori elemente flexibile cu o catarama de fixare, 

dispozitive de reglare, elemente de prindere si, in unele cazuri, un scaun suplimentar 

si/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem 

constituit dintr-un dispozitiv partial de fixare in scaun utilizat impreuna cu centura de 

siguranta cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fara a

limita la acestea, scaun de siguranta pentru copii, perna de inaltare, care poate fi folosita 

impreuna cu o centura de siguranta pentru adulti, portbebe

pentru sugari, chinga de ghidare, precum si centura si sisteme de cent

� Dispozitivul de fixare in scaun pentru copii trebuie sa fie omologat 

caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementarile privind standardele de 

omologare si utilizarea acestor dispozitive in functie de gru

sistemelor sunt prevazute in anexa nr. 1F.

� Dispozitivul de fixare in scaun pentru copii se instaleaza pe locurile din spate ale 

autovehiculului, in conformitate cu instructiunile de montare furnizate de catre 

producatorul acestui

instructiuni care indica in ce mod si in care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul 

in conditii de siguranta.

� Prin exceptie de la prevederile 

pentru copii care, potrivit instructiunilor producatorului, pot fi montate inclusiv pe locul 

din fata destinat pasagerilor prin orientarea cu fata spre directia opusa directiei normale 

de deplasare a autovehicululu

conducatorul dezactiveaza airbagul frontal corespunzator locului, chiar si in cazul 

autovehiculului prevazut cu un mecanism care detecteaza in mod automat prezenta 

dispozitivului instalat si blocheaza d

sau daca autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzator locului.

Regulamentul de aplicare a 

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. 35 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata 

11/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare 

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006.

Principalele prevederi 

Copiii cu o inaltime de pana la 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu 

siguranta pentru conducator si pasageri, denumite in continuare sisteme de 

doar daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun 

pentru copii instalat in autovehicul. 

anterioare nu se aplica in cazul transportului in autovehicule destinate 

transportului public de persoane, precum si in taxi, daca in acesta din urma copilul 

ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata. Transportul copilului in varsta de 

pana la 3 ani, in acest caz, se realizeaza sub supravegherea unei persoane, alta decat 

conducatorul de autovehicul. 

Copiii cu o inaltime de peste 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu 

sisteme de siguranta doar daca poarta centuri de siguranta pentru adulti

reaca peste zona gatului sau fetei, ori daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul 

unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii instalat in autovehicul. 

dispozitiv de fixare in scaun pentru copii, in sensul prezentului articol, se intelege 

de componente capabil sa fixeze un copil in pozitia sezut sau culcat, care 

poate cuprinde o combinatie de chingi ori elemente flexibile cu o catarama de fixare, 

dispozitive de reglare, elemente de prindere si, in unele cazuri, un scaun suplimentar 

un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem 

un dispozitiv partial de fixare in scaun utilizat impreuna cu centura de 

siguranta cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fara a

limita la acestea, scaun de siguranta pentru copii, perna de inaltare, care poate fi folosita 

impreuna cu o centura de siguranta pentru adulti, portbebe-cosulet pentru sugari, scaun 

pentru sugari, chinga de ghidare, precum si centura si sisteme de cent

Dispozitivul de fixare in scaun pentru copii trebuie sa fie omologat 

caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementarile privind standardele de 

omologare si utilizarea acestor dispozitive in functie de grupele de masa si componenta 

sistemelor sunt prevazute in anexa nr. 1F. 

Dispozitivul de fixare in scaun pentru copii se instaleaza pe locurile din spate ale 

, in conformitate cu instructiunile de montare furnizate de catre 

producatorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicatia electronica cu 

instructiuni care indica in ce mod si in care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul 

in conditii de siguranta. 

Prin exceptie de la prevederile anterioare, tipurile de dispozitiv de fixare in scaun 

care, potrivit instructiunilor producatorului, pot fi montate inclusiv pe locul 

din fata destinat pasagerilor prin orientarea cu fata spre directia opusa directiei normale 

de deplasare a autovehiculului se instaleaza pe acest loc doar in situatia in

conducatorul dezactiveaza airbagul frontal corespunzator locului, chiar si in cazul 

autovehiculului prevazut cu un mecanism care detecteaza in mod automat prezenta 

dispozitivului instalat si blocheaza declansarea airbagului frontal corespunzator locului, 

sau daca autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzator locului.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 35 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

ulamentului de aplicare 

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006. 

Copiii cu o inaltime de pana la 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu 

, denumite in continuare sisteme de 

doar daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun 

ortului in autovehicule destinate 

, precum si in taxi, daca in acesta din urma copilul 

ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata. Transportul copilului in varsta de 

supravegherea unei persoane, alta decat 

Copiii cu o inaltime de peste 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu 

sisteme de siguranta doar daca poarta centuri de siguranta pentru adulti, reglate astfel 

reaca peste zona gatului sau fetei, ori daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul 

 

, in sensul prezentului articol, se intelege 

de componente capabil sa fixeze un copil in pozitia sezut sau culcat, care 

poate cuprinde o combinatie de chingi ori elemente flexibile cu o catarama de fixare, 

dispozitive de reglare, elemente de prindere si, in unele cazuri, un scaun suplimentar 

un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem 

un dispozitiv partial de fixare in scaun utilizat impreuna cu centura de 

siguranta cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fara a se 

limita la acestea, scaun de siguranta pentru copii, perna de inaltare, care poate fi folosita 

cosulet pentru sugari, scaun 

pentru sugari, chinga de ghidare, precum si centura si sisteme de centuri pentru copii. 

Dispozitivul de fixare in scaun pentru copii trebuie sa fie omologat si adecvat pentru 

caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementarile privind standardele de 

pele de masa si componenta 

Dispozitivul de fixare in scaun pentru copii se instaleaza pe locurile din spate ale 

, in conformitate cu instructiunile de montare furnizate de catre 

a, cum ar fi manual, prospect sau publicatia electronica cu 

instructiuni care indica in ce mod si in care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul 

tipurile de dispozitiv de fixare in scaun 

care, potrivit instructiunilor producatorului, pot fi montate inclusiv pe locul 

din fata destinat pasagerilor prin orientarea cu fata spre directia opusa directiei normale 

i se instaleaza pe acest loc doar in situatia in care 

conducatorul dezactiveaza airbagul frontal corespunzator locului, chiar si in cazul 

autovehiculului prevazut cu un mecanism care detecteaza in mod automat prezenta 

eclansarea airbagului frontal corespunzator locului, 

sau daca autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzator locului. 

a suferit modificari 
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Principalele prevederi

� Prin exceptie de la prevederile conform carora partenerul de practica are obligatia sa 

desfasoare programul de activitate astfel incat sa permita realizarea activitatii de prac

tica a elevilor si studentilor in 

practica a elevilor si studentilor se realizeaza de catre partenerii de practica din institu

tiile din sistemul de aparare

a 24 de ore, in conditii stabilite prin ordin al ministrului/conducatorului institutiei.

Legea privind practica elevilor si studentilor a 

In Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 5204/2014

aprobarea Metodologiei de inscriere si inregistrare a calificarilor din 

invatamantul superior in Registrul National al Calificarilor din 

Invatamantul Superior (RNCIS).

Principalele prevederi 

� Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior

integranta a Registrului National al Calificarilor (RNC) impreuna cu Registrul National al 

Calificarilor Profesionale (RNCP) si reprezinta un instrument care stabileste structura 

calificarilor, asigura recunoasterea nationala, precum si

tatea internationala a calificarilor dobandite in cadrul sistemului de invatamant superior 

si vizeaza introducerea unei calificari din piata muncii, in concordanta cu Registrul 

National al Calificarilor si Cadrul european 

� Prin inscrierea in RNCIS a calificarilor pot fi recunoscute si relationate toate rezultatele 

invatarii dobandite in cadrul sistemului de invatamant superior si este asigurata coe

renta calificarilor si a titlurilor acordate.

� Inscrierea calificarilor in RNCIS

lor de studii oferite de catre institutiile de invatamant superior abilitate de lege in acest 

scop, pentru a demonstra legatura dintre calificarile obtinute si cerintele pietei

� Se pot inscrie in RNCIS acele calificari dezvoltate pe baza standardelor ocupationale 

pentru educatie si formare profesionala

nivelurilor de calificare pentru invatamant superior 5, 6, 7 si 8 conform Ca

al Calificarilor (CNC). 

� RNCIS asigura conformitatea competentelor dobandite

solicitate de ocupatiile existente in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR).

� Fiecare calificare din RNCIS este definita in ter

prin competente aferente nivelurilor de calificare pentru invatamant superior 5, 6, 7 si 8, 

conform CNC. 

Inregistrarea calificarilor din invatamantul superior

in

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

 

In Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind 

practica elevilor si studentilor. 

Principalele prevederi 

Prin exceptie de la prevederile conform carora partenerul de practica are obligatia sa 

desfasoare programul de activitate astfel incat sa permita realizarea activitatii de prac

tica a elevilor si studentilor in conditii normale, fara a se depasi ora 20,00, activitatea 

tica a elevilor si studentilor se realizeaza de catre partenerii de practica din institu

tiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, 

, in conditii stabilite prin ordin al ministrului/conducatorului institutiei.

Legea privind practica elevilor si studentilor a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 5204/2014 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

aprobarea Metodologiei de inscriere si inregistrare a calificarilor din 

invatamantul superior in Registrul National al Calificarilor din 

Invatamantul Superior (RNCIS). 

 

Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS) este parte 

integranta a Registrului National al Calificarilor (RNC) impreuna cu Registrul National al 

Calificarilor Profesionale (RNCP) si reprezinta un instrument care stabileste structura 

calificarilor, asigura recunoasterea nationala, precum si compatibilitatea si comparabili

tea internationala a calificarilor dobandite in cadrul sistemului de invatamant superior 

si vizeaza introducerea unei calificari din piata muncii, in concordanta cu Registrul 

National al Calificarilor si Cadrul european al calificarilor. 

Prin inscrierea in RNCIS a calificarilor pot fi recunoscute si relationate toate rezultatele 

dobandite in cadrul sistemului de invatamant superior si este asigurata coe

renta calificarilor si a titlurilor acordate. 

lificarilor in RNCIS este o conditie necesara autorizarii/acreditarii progra

lor de studii oferite de catre institutiile de invatamant superior abilitate de lege in acest 

scop, pentru a demonstra legatura dintre calificarile obtinute si cerintele pietei

Se pot inscrie in RNCIS acele calificari dezvoltate pe baza standardelor ocupationale 

pentru educatie si formare profesionala destinate calificarilor/ocupatiilor aferente 

nivelurilor de calificare pentru invatamant superior 5, 6, 7 si 8 conform Ca

 

RNCIS asigura conformitatea competentelor dobandite in invatamantul superior cu cele 

solicitate de ocupatiile existente in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR).

Fiecare calificare din RNCIS este definita in termeni de rezultate ale invatarii

prin competente aferente nivelurilor de calificare pentru invatamant superior 5, 6, 7 si 8, 

Inregistrarea calificarilor din invatamantul superior

in  Registrul National al Calificarilor 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2015 a fost publicata Legea 

pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind 

Prin exceptie de la prevederile conform carora partenerul de practica are obligatia sa 

desfasoare programul de activitate astfel incat sa permita realizarea activitatii de prac-

conditii normale, fara a se depasi ora 20,00, activitatea de 

tica a elevilor si studentilor se realizeaza de catre partenerii de practica din institu-

, ordine publica si siguranta nationala, oricand pe parcursul 

, in conditii stabilite prin ordin al ministrului/conducatorului institutiei. 

suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

catiei si Cercetarii Stiintifice privind 

aprobarea Metodologiei de inscriere si inregistrare a calificarilor din 

invatamantul superior in Registrul National al Calificarilor din 

(RNCIS) este parte 

integranta a Registrului National al Calificarilor (RNC) impreuna cu Registrul National al 

Calificarilor Profesionale (RNCP) si reprezinta un instrument care stabileste structura 

compatibilitatea si comparabili-

tea internationala a calificarilor dobandite in cadrul sistemului de invatamant superior 

si vizeaza introducerea unei calificari din piata muncii, in concordanta cu Registrul 

Prin inscrierea in RNCIS a calificarilor pot fi recunoscute si relationate toate rezultatele 

dobandite in cadrul sistemului de invatamant superior si este asigurata coe-

este o conditie necesara autorizarii/acreditarii programe-

lor de studii oferite de catre institutiile de invatamant superior abilitate de lege in acest 

scop, pentru a demonstra legatura dintre calificarile obtinute si cerintele pietei muncii. 

Se pot inscrie in RNCIS acele calificari dezvoltate pe baza standardelor ocupationale 

destinate calificarilor/ocupatiilor aferente 

nivelurilor de calificare pentru invatamant superior 5, 6, 7 si 8 conform Cadrului National 

in invatamantul superior cu cele 

solicitate de ocupatiile existente in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR). 

meni de rezultate ale invatarii, exprimata 

prin competente aferente nivelurilor de calificare pentru invatamant superior 5, 6, 7 si 8, 

Inregistrarea calificarilor din invatamantul superior 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 5115/2014

Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar.

Principalele prevederi 

� Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 23 bis, care se poate 

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

� La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 4.925/2005

a unitatilor de invatamant preuniversitar, publicat in M

Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare 

a unitatilor de invatamant preuniversitar

In Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 4893/2014

Meto

personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 

2015.

Principalele prevederi 

� Metodologia reglementeaza 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar

� Gradatia de merit se acorda personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011

de 5 ani. 

� Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere 

unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.

� Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate

prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice si 16% din totalul posturilor didactice 

auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradat

personalului didactic si didactic auxiliar aflate in plata, avand in vedere ca gradatia de 

merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de 

suspendare a contractului individual de munca din motive neimput

de exercitare a unei functii publice.

� In situatia in care personalului didactic de predare i se modifica locul de munca

pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului 

Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.

Acordarea gradatiei de merit personalului didactic 

din invatamantul preuniversitar

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. 23 din 13 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 5115/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind aprobar

Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar. 

 

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 23 bis, care se poate 

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

, sos. Panduri nr. 1. 

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

a unitatilor de invatamant preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare 

a unitatilor de invatamant preuniversitar 

In Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 4893/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea 

Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 

2015. 

 

reglementeaza procedura si criteriile de acordare a gradatiei de merit 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015.

Gradatia de merit se acorda personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea 

le nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o perioada 

Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere 

unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.

maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul stabilit 

prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice si 16% din totalul posturilor didactice 

auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradat

personalului didactic si didactic auxiliar aflate in plata, avand in vedere ca gradatia de 

merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de 

suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau 

de exercitare a unei functii publice. 

personalului didactic de predare i se modifica locul de munca

pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului 

ta isi pastreaza gradatia de merit. 

Acordarea gradatiei de merit personalului didactic 

din invatamantul preuniversitar 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 23 bis, care se poate 

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

onitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare  

 

In Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea 

logiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 

procedura si criteriile de acordare a gradatiei de merit 

de stat, sesiunea 2015. 

Gradatia de merit se acorda personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea 

, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o perioada 

Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere 

unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica. 

se calculeaza astfel: din numarul stabilit 

prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice si 16% din totalul posturilor didactice 

auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate 

personalului didactic si didactic auxiliar aflate in plata, avand in vedere ca gradatia de 

merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de 

abile angajatului sau 

personalului didactic de predare i se modifica locul de munca, cu 

pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului 

Acordarea gradatiei de merit personalului didactic  
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In Monitorul Oficial nr. 22 din 12 ianuarie 2015 a fost publicata Legea 

nr. 10/2015

de plasament colectiv in valori mo

investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative.

 

Principalele prevederi 

� Tinand cont de natura, amploarea si complexitatea activitatilor O.P.C.V.M., 

monitorizeaza caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditelor de catre 

societatile de administrare sau de investitii

de credit, astfel cum sunt mentionate la alin. (1), in cadrul politicilor lor de investitii cu 

privire la O.P.C.V.M., si, atunci cand este cazul, incurajeaza atenuarea impactului acestor 

referiri, in vederea reducerii dependentei exclusive si mecanice p

credit.” 

� In exercitarea atributiilor stabilite in statutul sau, 

Financiara, denumita in continuare A.S.F., 

perfectionare profesionala

capital. De asemenea, A.S.F. echivaleaza automat diplomele, atestatele si certificatele 

emise de organismele internationale.»”

�  A.S.F. exercita atributii de supraveghere, investigare si control

poate actiona in oricare dintre urmatoarele moduri: direct, in colaborare cu alte entitati 

ale pietei, cu alte autoritati prin sesizarea organelor judiciare competente.»

� Persoanele care detin calitatea de membru in consiliul de administratie/consiliul de 

supraveghere al unui S.S.I.F. 

de administratie sau, dupa caz, in consiliul de supraveghere la cel mult alte doua entitati 

autorizate de A.S.F.»” 

� Membrii consiliului de administratie

al operatorului de piata 

mandatului de catre fiecare dintre acestia.

� Personalul din conducerea executiva

pana la gradul al doilea inclusiv 

agenti pentru servicii de investitii financiare, reprezentanti ai compartimentului de 

control intern la un interme

� Membrii consiliului de administratie si directorii

supraveghere si membrii directoratului operatorului de piata 

scris acestuia natura si intinderea in

• este parte a unui contract incheiat cu operatorul de piata;

• este membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, membru al consiliului 

de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui 

incheiat cu operatorul de piata;

• se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este 

parte intr-un contract incheiat cu operatorul de piata;

• se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedin

consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere.

A fost aprobata OUG privind organismele

de plasament colectiv in valori mobiliare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 22 din 12 ianuarie 2015 a fost publicata Legea 

nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele 

de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a 

investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative. 

Tinand cont de natura, amploarea si complexitatea activitatilor O.P.C.V.M., 

monitorizeaza caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditelor de catre 

societatile de administrare sau de investitii, evalueaza utilizarea referirilor la ratinguri

de credit, astfel cum sunt mentionate la alin. (1), in cadrul politicilor lor de investitii cu 

privire la O.P.C.V.M., si, atunci cand este cazul, incurajeaza atenuarea impactului acestor 

referiri, in vederea reducerii dependentei exclusive si mecanice pe astfel de ratinguri de 

In exercitarea atributiilor stabilite in statutul sau, Autoritatea de Supraveghere 

, denumita in continuare A.S.F., poate fi furnizor de formare, pregatire si 

perfectionare profesionala, evaluator de competente profesionale in domeniul pietei de 

capital. De asemenea, A.S.F. echivaleaza automat diplomele, atestatele si certificatele 

emise de organismele internationale.»” 

A.S.F. exercita atributii de supraveghere, investigare si control, pentru a caror realizare 

ate actiona in oricare dintre urmatoarele moduri: direct, in colaborare cu alte entitati 

ale pietei, cu alte autoritati prin sesizarea organelor judiciare competente.»

Persoanele care detin calitatea de membru in consiliul de administratie/consiliul de 

raveghere al unui S.S.I.F. pot detine concomitent si calitatea de membru in consiliul 

de administratie sau, dupa caz, in consiliul de supraveghere la cel mult alte doua entitati 

Membrii consiliului de administratie sau, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere 

al operatorului de piata sunt validati individual de A.S.F., inainte de inceperea exercitarii 

mandatului de catre fiecare dintre acestia. 

Personalul din conducerea executiva, sotul/sotia sau rudele acestora, precum si afinii 

pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi actionari, administratori, cenzori, angajati, 

agenti pentru servicii de investitii financiare, reprezentanti ai compartimentului de 

control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta. 

Membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii consiliului de 

supraveghere si membrii directoratului operatorului de piata sunt obligati sa notifice in 

scris acestuia natura si intinderea interesului ori a relatiilor materiale, daca:

este parte a unui contract incheiat cu operatorul de piata; 

este membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, membru al consiliului 

de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui 

incheiat cu operatorul de piata; 

se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este 

un contract incheiat cu operatorul de piata; 

se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedin

consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere.

A fost aprobata OUG privind organismele 

de plasament colectiv in valori mobiliare 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 22 din 12 ianuarie 2015 a fost publicata Legea 

nr. 32/2012 privind organismele 

biliare si societatile de administrare a 

investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si 

Tinand cont de natura, amploarea si complexitatea activitatilor O.P.C.V.M., A.S.F. 

monitorizeaza caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditelor de catre 

, evalueaza utilizarea referirilor la ratingurile 

de credit, astfel cum sunt mentionate la alin. (1), in cadrul politicilor lor de investitii cu 

privire la O.P.C.V.M., si, atunci cand este cazul, incurajeaza atenuarea impactului acestor 

e astfel de ratinguri de 

Autoritatea de Supraveghere 

poate fi furnizor de formare, pregatire si 

rofesionale in domeniul pietei de 

capital. De asemenea, A.S.F. echivaleaza automat diplomele, atestatele si certificatele 

, pentru a caror realizare 

ate actiona in oricare dintre urmatoarele moduri: direct, in colaborare cu alte entitati 

ale pietei, cu alte autoritati prin sesizarea organelor judiciare competente.» 

Persoanele care detin calitatea de membru in consiliul de administratie/consiliul de 

pot detine concomitent si calitatea de membru in consiliul 

de administratie sau, dupa caz, in consiliul de supraveghere la cel mult alte doua entitati 

brii consiliului de supraveghere 

inainte de inceperea exercitarii 

, sotul/sotia sau rudele acestora, precum si afinii 

, administratori, cenzori, angajati, 

agenti pentru servicii de investitii financiare, reprezentanti ai compartimentului de 

sau, dupa caz, membrii consiliului de 

sunt obligati sa notifice in 

, daca: 

este membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, membru al consiliului 

de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui contract 

se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este 

se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedintelor 

consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere. 
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Principalele prevederi 

� Potrivit prevederilor art. 13 din 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 32 lit. c) si art. 33 din 

Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 

aprobat prin Hotarar

profesionala, in vederea atribuirii calitatii de auditor financiar 

examenul), se organizeaza de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (denumita 

in continuare Camera), sub s

Public al Profesiei Contabile, denumit in continuare CSIPPC, potrivit art. 11 alin. (5) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor 

financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes 

public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare.

� Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar

competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat 

cei 3 ani de stagiu si au indeplinite toate obligatiile fata de Camera.

� La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane

• stagiarii care au finalizat perioada de stagiu

fata de Camera;

• stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen

obligatiile fata de Camera si se afla in termenul prevazut pentru sustinerea 

examenului. 

Camera Auditorilor Financiari a aprobat Regulamentul

de desfasurare a examenului de competenta profesionala

In Monitorul Oficial nr. 26 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata 

rarea nr. 61/2014

aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a 

auditorilor financiari si a stagiarilor in activit

Principalele prevederi 

� Auditorii financiari trebuie sa efectueze anual 40 de ore de pregatire profesionala 

pentru mentinerea si dezvoltarea competentel

• 20 de ore de pregatire profesionala structurata

norme; 

• 20 de ore de pregatire profesionala nestructurata

specifice ale Camerei.

Camera Auditorilor Financiari a aprobat Programul 

de pregatire profesionala a auditorilor financiari

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. 26 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 60/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a 

examenului de competenta profesionala. 

 

 

Potrivit prevederilor art. 13 din O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 32 lit. c) si art. 33 din 

Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 

Hotararea Guvernului nr. 433/2011, examenul de competenta 

profesionala, in vederea atribuirii calitatii de auditor financiar (denumit in continuare 

examenul), se organizeaza de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (denumita 

in continuare Camera), sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes 

Public al Profesiei Contabile, denumit in continuare CSIPPC, potrivit art. 11 alin. (5) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor 

al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes 

public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera organizeaza examenul de 

competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat 

cei 3 ani de stagiu si au indeplinite toate obligatiile fata de Camera. 

La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane: 

are au finalizat perioada de stagiu si au indeplinite toate obligatiile 

fata de Camera; 

stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen, au indeplinite toate 

obligatiile fata de Camera si se afla in termenul prevazut pentru sustinerea 

 

Camera Auditorilor Financiari a aprobat Regulamentul

de desfasurare a examenului de competenta profesionala

In Monitorul Oficial nr. 26 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata 

rarea nr. 61/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru 

aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a 

auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar.

 

Auditorii financiari trebuie sa efectueze anual 40 de ore de pregatire profesionala 

entru mentinerea si dezvoltarea competentelor in audit, astfel: 

20 de ore de pregatire profesionala structurata — care fac obiectul prezentelor 

20 de ore de pregatire profesionala nestructurata — prevazute in norme 

specifice ale Camerei. 

Camera Auditorilor Financiari a aprobat Programul 

de pregatire profesionala a auditorilor financiari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 26 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata 

a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a 

nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 32 lit. c) si art. 33 din 

Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 

examenul de competenta 

(denumit in continuare 

examenul), se organizeaza de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (denumita 

upravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes 

Public al Profesiei Contabile, denumit in continuare CSIPPC, potrivit art. 11 alin. (5) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor 

al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes 

public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu 

nizeaza examenul de 

competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat 

si au indeplinite toate obligatiile 

, au indeplinite toate 

obligatiile fata de Camera si se afla in termenul prevazut pentru sustinerea 

Camera Auditorilor Financiari a aprobat Regulamentul 

de desfasurare a examenului de competenta profesionala 

In Monitorul Oficial nr. 26 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Hota-

a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru 

aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a 

atea de audit financiar. 

Auditorii financiari trebuie sa efectueze anual 40 de ore de pregatire profesionala 

care fac obiectul prezentelor 

prevazute in norme 

Camera Auditorilor Financiari a aprobat Programul  

de pregatire profesionala a auditorilor financiari 
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In Monitorul Oficial nr. 30 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 49/2014

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului mediatorilor 

autorizati.

 

Principalele prevederi 

� Se aproba publicarea in Monitorul Oficial al Rom

autorizati, intocmit de Consiliul de mediere, actualizat, care cuprinde doua sectiuni.

� In anul 2014 Tabloul mediatorilor autorizati cuprinde doua sectiuni

• sectiunea 1, care cuprinde mediatorii autorizati 

prevazute la art. 23 si 24 dinLegea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea 

profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

desfasurarea activitatii de mediator, potrivit anexei nr. 1;

• sectiunea 2, care cuprinde subsectiunile:

- mediatorii suspendati

-  mediatorii fara forma de exercitare a profesiei

- mediatorii autorizati care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 23 si 24 din Legea 

nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desfasurarea activitatii 

de mediator, potrivit anexei nr. 4.

� Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

� Anexele nr. 1-4 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I, nr. 30 bis, 

poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

A fost publicat Tabloul mediatorilor autorizati

In Monitorul Oficial nr. 31 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 1/2015

evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat.

Dobandirea calitatii de participant

� O persoana eligibila dobandeste calitatea de participant la un fond de pensii 

administrat privat in urmatoarele situatii:

• a aderat la un fond de pensii 

individual de aderare validat ulterior de institutia de evidenta;

• a fost repartizata aleatoriu

de pensii administrat privat.

� Calitatea de participant la un fond de pensii

acestuia din Registrul participantilor de catre institutia de evidenta

Aderarea si evidenta participantilor la fondurile 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 30 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 49/2014 a Consiliului de Mediere pentru publicarea in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului mediatorilor 

autorizati. 

 

Se aproba publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului mediatorilor 

, intocmit de Consiliul de mediere, actualizat, care cuprinde doua sectiuni.

Tabloul mediatorilor autorizati cuprinde doua sectiuni, astfel:

, care cuprinde mediatorii autorizati ce indeplinesc conditiile 

prevazute la art. 23 si 24 dinLegea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea 

profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

desfasurarea activitatii de mediator, potrivit anexei nr. 1; 

are cuprinde subsectiunile: 

mediatorii suspendati, potrivit anexei nr. 2; 

mediatorii fara forma de exercitare a profesiei, potrivit anexei nr. 3;

mediatorii autorizati care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 23 si 24 din Legea 

cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desfasurarea activitatii 

de mediator, potrivit anexei nr. 4. 

4 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

4 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I, nr. 30 bis, 

poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

A fost publicat Tabloul mediatorilor autorizati

In Monitorul Oficial nr. 31 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 1/2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind aderarea si 

evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat.

Dobandirea calitatii de participant 

O persoana eligibila dobandeste calitatea de participant la un fond de pensii 

in urmatoarele situatii: 

a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act 

individual de aderare validat ulterior de institutia de evidenta;

a fost repartizata aleatoriu de catre institutia de evidenta si validata la un fond 

de pensii administrat privat. 

tatea de participant la un fond de pensii administrat privat inceteaza la data radierii 

acestuia din Registrul participantilor de catre institutia de evidenta. 

Aderarea si evidenta participantilor la fondurile 

de pensii administrate privat 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 30 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata 

ntru publicarea in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului mediatorilor 

Tabloului mediatorilor 

, intocmit de Consiliul de mediere, actualizat, care cuprinde doua sectiuni. 

, astfel: 

ce indeplinesc conditiile 

prevazute la art. 23 si 24 dinLegea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea 

profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

, potrivit anexei nr. 3; 

mediatorii autorizati care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 23 si 24 din Legea 

cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desfasurarea activitatii 

4 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I, nr. 30 bis, care se 

poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

A fost publicat Tabloul mediatorilor autorizati 

In Monitorul Oficial nr. 31 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata Norma 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind aderarea si 

evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat. 

O persoana eligibila dobandeste calitatea de participant la un fond de pensii 

administrat privat prin semnarea unui act 

individual de aderare validat ulterior de institutia de evidenta; 

de catre institutia de evidenta si validata la un fond 

inceteaza la data radierii 

Aderarea si evidenta participantilor la fondurile  
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In Monitorul Oficial nr. 35 din 15 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 158/2015

Publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin 

Ordinul nr. 1.851/2013.

Principalele prevederi 

� Categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat 

cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de 

documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de 

specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, 

taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/ autorizatii, organizarea 

achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, 

taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.

� In sensul art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgen

aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile 

ulterioare, obiectivele de investitii noi sunt obiectivele de investitii care nu au 

beneficiat de nicio sursa de finantare in baza unor 

Normele metodologice de aplicare a

national de dezvoltare locala au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

1103/2014

obligatiilor ce

institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in 

cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in 

unitati sanitare.

Principalele prevederi 

� Unitatile sanitare au obligatia sa 

generale de asistenta sociala si protectia copilului

in care acestea functioneaza in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei 

hotarari. In protocol sunt nom

punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari si atributiile ce revin fiecarei 

institutii. 

� Conducerea unitatilor sanitare are obligatia de a se asigura ca atributiile ce revin 

personalului din sect

hotarari, precum si prevederilor protocoalelor prevazute 

de post. 

� Lista cu coordonatele de contact ale tuturor persoanelor desemnate de fiecare 

autoritate este pusa la dispozitia persoanelor responsabile cu punerea in aplicare a 

prevederilor prezentei hotarari.

Prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati

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. 35 din 15 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 158/2015 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin 

Ordinul nr. 1.851/2013. 

Categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program sunt: 

cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de 

documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de 

specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, 

taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/ autorizatii, organizarea 

achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, 

taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.

In sensul art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile 

obiectivele de investitii noi sunt obiectivele de investitii care nu au 

beneficiat de nicio sursa de finantare in baza unor contracte/conventii de finantare

Normele metodologice de aplicare a Programului 

national de dezvoltare locala au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea 

obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, 

institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in 

cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in 

unitati sanitare. 

Unitatile sanitare au obligatia sa incheie protocoale de colaborare cu directiile 

generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ

in care acestea functioneaza in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei 

hotarari. In protocol sunt nominalizate persoanele desemnate pentru urmarirea si 

punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari si atributiile ce revin fiecarei 

Conducerea unitatilor sanitare are obligatia de a se asigura ca atributiile ce revin 

personalului din sectiile in care sunt internati copii conform prevederilor prezentei 

hotarari, precum si prevederilor protocoalelor prevazute anteior sunt prevazute in fisele 

Lista cu coordonatele de contact ale tuturor persoanelor desemnate de fiecare 

e pusa la dispozitia persoanelor responsabile cu punerea in aplicare a 

prevederilor prezentei hotarari. 

Prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati

 in situatie de risc de parasire 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 35 din 15 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice 

nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin 

prin Program sunt: 

cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/ 

documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de 

specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, 

taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/ autorizatii, organizarea procedurilor de 

achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, 

taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar. 

ta a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile 

obiectivele de investitii noi sunt obiectivele de investitii care nu au 

contracte/conventii de finantare. 

Programului  

national de dezvoltare locala au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea metodologiei privind realizarea 

revin autoritatilor administratiei publice locale, 

institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in 

cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in 

incheie protocoale de colaborare cu directiile 

din unitatea administrativ-teritoriala 

in care acestea functioneaza in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei 

inalizate persoanele desemnate pentru urmarirea si 

punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari si atributiile ce revin fiecarei 

Conducerea unitatilor sanitare are obligatia de a se asigura ca atributiile ce revin 

conform prevederilor prezentei 

sunt prevazute in fisele 

Lista cu coordonatele de contact ale tuturor persoanelor desemnate de fiecare 

e pusa la dispozitia persoanelor responsabile cu punerea in aplicare a 

Prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati 
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In Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata 

1113/2014

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014

Planului operational pentru implementarea Strate

protectia si promovarea drepturilor copilului 2014

 

Principalele prevederi 

� Se aproba Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 

pentru perioada 2014—

1. 

� Se aproba Planul operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru 

protectia si promovarea drepturilor copilului 2014 

� Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 bis, care se 

poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

A fost aprobata Strategia nationala pentru protectia

 si promovarea drepturilor copilului

In Monitorul official nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

13/2015

ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor 

principali de cred

Principalele prevederi 

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

programele operationale finantate din instrumente structurale

convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice 

(POS CCE), Programul operational Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) si Programul 

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

lunilor ianuarie si februarie ale anului 2015, in vederea efectuarii platilor pentru 

rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile 

rambursabile din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, 

alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a 

sumei de 1.420.000,00 mii lei

integranta din prezenta hotarare.

� Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare, si utilizate, 

fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro

destinatie de catre Comisia Europeana, 

� Ministerul Finantelor Publice

efectueaza transferul integral in euro al sumei prevazute anterior in termen de doua 

zile lucratoare de la data solicitarii de catre Autoritatea de certific

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite

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

 

In Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata 

1113/2014 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia si 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014

Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru 

protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2016.

Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 

—2020, denumita in continuare Strategie, prevazuta in anexa nr. 

Planul operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru 

protectia si promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016, prevazut in anexa nr. 2.

si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 bis, care se 

poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

A fost aprobata Strategia nationala pentru protectia

si promovarea drepturilor copilului 

In Monitorul official nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

13/2015 privind alocarea temporara, pentru lunile ianuarie si februarie 

ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor 

principali de credite cu rol de Autoritate de management.

asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru 

operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice 

(POS CCE), Programul operational Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) si Programul 

ional (POR), denumite in continuare programe operationale,aferent 

lunilor ianuarie si februarie ale anului 2015, in vederea efectuarii platilor pentru 

rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile 

e din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, 

alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a 

sumei de 1.420.000,00 mii lei, in echivalent euro, potrivit anexei care face parte 

n prezenta hotarare. 

alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare, si utilizate, 

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

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

Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, 

efectueaza transferul integral in euro al sumei prevazute anterior in termen de doua 

de la data solicitarii de catre Autoritatea de certificare si plata. 

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia si 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 si a 

giei nationale pentru 

2016. 

Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 

, denumita in continuare Strategie, prevazuta in anexa nr. 

Planul operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru 

, prevazut in anexa nr. 2. 

si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 bis, care se 

poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

A fost aprobata Strategia nationala pentru protectia 

In Monitorul official nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind alocarea temporara, pentru lunile ianuarie si februarie 

ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor 

ite cu rol de Autoritate de management. 

asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru 

in cadrul obiectivului 

Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice 

(POS CCE), Programul operational Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) si Programul 

ional (POR), denumite in continuare programe operationale,aferent 

lunilor ianuarie si februarie ale anului 2015, in vederea efectuarii platilor pentru 

rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile 

e din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, se aproba 

alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a 

, in echivalent euro, potrivit anexei care face parte 

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

, din sumele restituite cu aceasta 

, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, 

efectueaza transferul integral in euro al sumei prevazute anterior in termen de doua 

are si plata.  

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 
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In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

16/2015

aprobarea normelor de. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea implementare a 

programului „Prima casa”.

 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015, se aloca un plafon al garantiilor

(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si 

completari prinLegea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, 

milioane lei. 

� In anul 2015 se pot emite garant

incadrarea in limita plafonului alocat

anului 2014, precum si a diferentei neutilizate pana la data de 31 decembrie 2014 din 

sumele alocate finantato

� Suma reprezentand diferenta ramasa nealocata, precum si cea alocata si neutilizata 

din plafonul alocat pentru anul 2014 se publica pe site

Ministerului Finantelor Publice, pa

Plafonul garantiilor pentru 

pentru anul 2015 este d

In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 2/35/2/2015

al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea preved

149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de 

familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de 

permanenta.

Principalele prevederi 

� Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri 

referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei 

medicale in centrele de permanenta, 

sanatate de la medicii de familie care au asigurat in perioada 28 mai 2008

2011 continuitatea asistentei medicale primare

in baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare 

prin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare, 

cheltuieli de administrare si functionare ale cabinetelor si accesoriile aferente

rezultate ca o consecinta a constatarilor efectuate de catre auditorii financiari ai Cur

Conturi a Romaniei, se restituie in primul semestru al anului 2015

� Casele de asigurari de sanatate comunica Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

denumita in continuare CNAS, 

medicii de familie care urmeaza a fi restituite.

� CNAS transmite Ministerului Sanatatii pana la data de 15 februarie 2015 suma 

rezultata ca urmare a centralizarii datelor transmise de 

Veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea

 asistentei medicale in centrele de permanenta

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. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

16/2015 pentru completarea art Guvernului nr. 717/2009 privind 

aprobarea normelor de. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea implementare a 

programului „Prima casa”. 

 

 

se aloca un plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. 

(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si 

completari prinLegea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In anul 2015 se pot emite garantii potrivit art. 1 alin. (3) din O.U.G. 

incadrarea in limita plafonului alocat, a diferentei ramase nealocate din plafonul aferent 

anului 2014, precum si a diferentei neutilizate pana la data de 31 decembrie 2014 din 

sumele alocate finantatorilor din plafonul disponibil in anul 2014.  

Suma reprezentand diferenta ramasa nealocata, precum si cea alocata si neutilizata 

din plafonul alocat pentru anul 2014 se publica pe site-ul FNGCIMM

Ministerului Finantelor Publice, pana in data de 31 ianuarie 2015. 

Plafonul garantiilor pentru „Prima casa”  

pentru anul 2015 este de  2.500 milioane lei

In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 2/35/2/2015 al ministrului Sanatatii, ministrului Finantelor Publice si 

al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) dinLegea nr. 

149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de 

familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de 

permanenta. 

 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri 

referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei 

medicale in centrele de permanenta, sumele recuperate de catre casele de asigurari de 

natate de la medicii de familie care au asigurat in perioada 28 mai 2008

2011 continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanenta organizate 

in baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare 

rin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare, 

cheltuieli de administrare si functionare ale cabinetelor si accesoriile aferente

rezultate ca o consecinta a constatarilor efectuate de catre auditorii financiari ai Cur

se restituie in primul semestru al anului 2015. 

Casele de asigurari de sanatate comunica Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

denumita in continuare CNAS, pana la data de 31 ianuarie 2015 sumele recuperate

amilie care urmeaza a fi restituite. 

CNAS transmite Ministerului Sanatatii pana la data de 15 februarie 2015 suma 

ca urmare a centralizarii datelor transmise de casele de asigurari de sanatate.

eniturile medicilor de familie care asigura continuitatea

asistentei medicale in centrele de permanenta

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru completarea art Guvernului nr. 717/2009 privind 

aprobarea normelor de. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea implementare a 

care pot fi emise potrivit art. 1 alin. 

(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si 

completari prinLegea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de 2.500 

O.U.G. nr. 60/2009 cu 

, a diferentei ramase nealocate din plafonul aferent 

anului 2014, precum si a diferentei neutilizate pana la data de 31 decembrie 2014 din 

Suma reprezentand diferenta ramasa nealocata, precum si cea alocata si neutilizata 

ul FNGCIMM si pe cel al 

 

e  2.500 milioane lei 

In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Sanatatii, ministrului Finantelor Publice si 

al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Normelor 

erilor art. 2 alin. (2) dinLegea nr. 

149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de 

familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri 

referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei 

sumele recuperate de catre casele de asigurari de 

natate de la medicii de familie care au asigurat in perioada 28 mai 2008—1 iunie 

prin centrele de permanenta organizate 

in baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare 

rin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand 

cheltuieli de administrare si functionare ale cabinetelor si accesoriile aferente, 

rezultate ca o consecinta a constatarilor efectuate de catre auditorii financiari ai Curtii de 

Casele de asigurari de sanatate comunica Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, 

pana la data de 31 ianuarie 2015 sumele recuperate de la 

CNAS transmite Ministerului Sanatatii pana la data de 15 februarie 2015 suma 

casele de asigurari de sanatate. 

eniturile medicilor de familie care asigura continuitatea 

asistentei medicale in centrele de permanenta 
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In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 112/2015

ministrului Finantelor Publice

continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane 

impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata.

 
Principalele prevederi 

� Se aproba modelul si continutul formularului (098) „

taxa pe valoarea adaugata

Instructiuni de completare a formularului (098) „Cerere de inregistrare in scopuri de 

taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

� Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. 

(1) lit. a) din Codul fiscal, denumita in continuare cerere (formular 098), 

si se depune de catre societatile care se infiinteaza in baza Legii societati

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse 

inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, 

conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fisc

continuare Codul fiscal.

� Cererea se depune de catre solicitant, in calitate de reprezentant legal al societatii 

pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA

sau o alta persoana imputernicita, potr

ori la posta prin scrisoare recomandata.

� Organul fiscal competent

declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului.

� Formularul se completeaza in doua exemplare

corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt 

exemplar se depune la organul fiscal competent.

� Date de identificare a persoanei impozabil

� Randul 1. Denumire 

� Se completeaza cu denumirea societatii pentru care a fost depusa cererea de 

inmatriculare in registrul comertului si pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de 

TVA. 

� Randul 2. Sediul social declarat cu ocazia inmatricularii in

� Se completeaza cu adresa sediului social declarat in cererea de inmatriculare in registrul 

comertului. 

� Solicitant, in calitate de:

situatia in care cererea este completata de r

a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului sau de catre alta persoana 

imputernicita sa o reprezinte, potrivit legii.

� Se marcheaza cu „X” calitatea de „Asociat”

de unul dintre asociatii societatii pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul 

comertului. 

� Se marcheaza cu „X” rubrica „Act constitutiv”

reprezentant legal sau asociat rezulta din actul constitutiv 

solicitata inmatricularea in registrul comertului.

 

Completare

in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

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

 

In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 112/2015 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al 

ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modelului si 

continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane 

impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata. 

 

Se aproba modelul si continutul formularului (098) „Cerere de inregistrare in scopuri de 

taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

Instructiuni de completare a formularului (098) „Cerere de inregistrare in scopuri de 

taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. 

(1) lit. a) din Codul fiscal, denumita in continuare cerere (formular 098), 

si se depune de catre societatile care se infiinteaza in baza Legii societati

, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse 

inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, 

conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fisc

continuare Codul fiscal. 

se depune de catre solicitant, in calitate de reprezentant legal al societatii 

pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA, de catre un asociat al acesteia 

sau o alta persoana imputernicita, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent 

ori la posta prin scrisoare recomandata. 

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social 

declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului. 

mularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si 

corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt 

exemplar se depune la organul fiscal competent. 

Date de identificare a persoanei impozabile: 

Se completeaza cu denumirea societatii pentru care a fost depusa cererea de 

inmatriculare in registrul comertului si pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de 

Sediul social declarat cu ocazia inmatricularii in registrul comertului

Se completeaza cu adresa sediului social declarat in cererea de inmatriculare in registrul 

Solicitant, in calitate de: Se marcheaza cu „X” calitatea de „Reprezentant legal”

situatia in care cererea este completata de reprezentantul legal al societatii pentru care 

a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului sau de catre alta persoana 

imputernicita sa o reprezinte, potrivit legii. 

Se marcheaza cu „X” calitatea de „Asociat”, in situatia in care cererea este co

de unul dintre asociatii societatii pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul 

Se marcheaza cu „X” rubrica „Act constitutiv”, in situatia in care calitatea de 

reprezentant legal sau asociat rezulta din actul constitutiv al societatii pentru care a fost 

solicitata inmatricularea in registrul comertului. 

Completarea formularului „Cerere de inregistrare

in scopuri de taxa pe valoarea adaugata” 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 40 din 16 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al 

pentru aprobarea modelului si 

continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane 

Cerere de inregistrare in scopuri de 

alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”. 

Instructiuni de completare a formularului (098) „Cerere de inregistrare in scopuri de 

taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” 

Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. 

(1) lit. a) din Codul fiscal, denumita in continuare cerere (formular 098), se completeaza 

si se depune de catre societatile care se infiinteaza in baza Legii societatilor nr. 

, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse 

inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, 

conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumita in 

se depune de catre solicitant, in calitate de reprezentant legal al societatii 

, de catre un asociat al acesteia 

ivit legii, la registratura organului fiscal competent 

este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social 

se cu majuscule, citet si 

corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt 

Se completeaza cu denumirea societatii pentru care a fost depusa cererea de 

inmatriculare in registrul comertului si pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de 

registrul comertului 

Se completeaza cu adresa sediului social declarat in cererea de inmatriculare in registrul 

Se marcheaza cu „X” calitatea de „Reprezentant legal”, in 

eprezentantul legal al societatii pentru care 

a fost solicitata inmatricularea in registrul comertului sau de catre alta persoana 

, in situatia in care cererea este completata 

de unul dintre asociatii societatii pentru care a fost solicitata inmatricularea in registrul 

, in situatia in care calitatea de 

al societatii pentru care a fost 

Cerere de inregistrare 
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In Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost republicata 

Hotararea nr. 3/2007

din Roman

exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica 

profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in 

Insolventa din Romania.

Principalele prevederi 

� Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

continuare Uniune, este persoana juridica de utilitate publica

lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in cond

de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in 

insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare 

O.U.G. 

� Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie

autoreglementare, control si supraveghere in conformitate cu art. 48 din O.U.G.

� Uniunea isi asigura resursele financiare din venituri proprii, donatii si sponsorizari din 

partea persoanelor fizice si juridice din

prevederilor legale. 

� Uniunea isi exercita autoritatea pe intregul teritoriu al Romaniei

filiale cu personalitate juridica in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet

� Structura aparatului propriu si bugetul de venituri si cheltuieli 

nevoile Uniunii si in limita posibilitatilor financiare, de catre Consiliul national de 

conducere, denumit in continuare CNC.

� Uniunea are sigla proprie, aprobata de Consiliul 

Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune si de filialele sale.

� Sediul central al Uniunii

national de conducere al Uniunii.

� Denumirea Uniunea N

sediului central, sau, dupa caz, denumirea filialei judetene ori a municipiului

cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de 

filialele sale. 

� In exercitarea dreptului de autoreglementare

regulamentele, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara se adopta prin 

hotarari ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si normele interne, prin d

Consiliului national de conducere si ale Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR.

� Pot fi membri ai Uniunii, avand totodata calitatea de practician in insolventa

persoanele fizice roman

� Profesia de practician in insolventa poate fi exercitata in urmatoarele forme

• cabinete individuale

• cabinete asociate

• societate civila profesionala cu raspundere limitata

SPRL; 

• intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata

continuare IPURL.

Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei

de practician in insolventa a fost republicat

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. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost republicata 

Hotararea nr. 3/2007 a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa 

din Romania privind aprobarea Statutului privind organizarea si 

exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica 

profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in 

Insolventa din Romania. 

 

Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR), denumita in 

este persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop 

lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in conditiile stabilite de Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in 

insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare 

Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie si functionala

autoreglementare, control si supraveghere in conformitate cu art. 48 din O.U.G.

Uniunea isi asigura resursele financiare din venituri proprii, donatii si sponsorizari din 

partea persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, alte venituri conform 

Uniunea isi exercita autoritatea pe intregul teritoriu al Romaniei 

filiale cu personalitate juridica in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet

tului propriu si bugetul de venituri si cheltuieli se stabilesc in raport cu 

nevoile Uniunii si in limita posibilitatilor financiare, de catre Consiliul national de 

conducere, denumit in continuare CNC. 

Uniunea are sigla proprie, aprobata de Consiliul national de conducere al Uniunii

Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune si de filialele sale.

Sediul central al Uniunii este in municipiul Bucuresti, adresa fiind stabilita de Consiliul 

national de conducere al Uniunii. 

Denumirea Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, cu specificarea 

sediului central, sau, dupa caz, denumirea filialei judetene ori a municipiului

cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de 

exercitarea dreptului de autoreglementare, prevazut la art. 48 din O. U. G, statutul, 

regulamentele, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara se adopta prin 

hotarari ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si normele interne, prin d

Consiliului national de conducere si ale Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR.

Pot fi membri ai Uniunii, avand totodata calitatea de practician in insolventa

persoanele fizice romane sau straine, in conditiile O.U.G. si ale prezentului

Profesia de practician in insolventa poate fi exercitata in urmatoarele forme

cabinete individuale, denumite in continuare CI; 

cabinete asociate, denumite in continuare CA; 

societate civila profesionala cu raspundere limitata, denumita in continu

intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata

continuare IPURL. 

Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei

practician in insolventa a fost republicat 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost republicata 

a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa 

ia privind aprobarea Statutului privind organizarea si 

exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica 

profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in 

(UNPIR), denumita in 

, autonoma si fara scop 

itiile stabilite de Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in 

insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare 

de decizie si functionala si competenta de 

autoreglementare, control si supraveghere in conformitate cu art. 48 din O.U.G. 

Uniunea isi asigura resursele financiare din venituri proprii, donatii si sponsorizari din 

tara si din strainatate, alte venituri conform 

 si poate constitui 

filiale cu personalitate juridica in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet. 

se stabilesc in raport cu 

nevoile Uniunii si in limita posibilitatilor financiare, de catre Consiliul national de 

national de conducere al Uniunii. 

Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune si de filialele sale. 

este in municipiul Bucuresti, adresa fiind stabilita de Consiliul 

ationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, cu specificarea 

sediului central, sau, dupa caz, denumirea filialei judetene ori a municipiului Bucuresti, 

cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de 

, prevazut la art. 48 din O. U. G, statutul, 

regulamentele, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara se adopta prin 

hotarari ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si normele interne, prin decizii ale 

Consiliului national de conducere si ale Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR. 

Pot fi membri ai Uniunii, avand totodata calitatea de practician in insolventa, 

G. si ale prezentului statut. 

Profesia de practician in insolventa poate fi exercitata in urmatoarele forme: 

, denumita in continuare 

intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita in 

Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei 
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In Monitorul Oficial nr. 41 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 52/2014

completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de 

 

Principalele prevederi 

� Consiliul este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti

secret de mediatorii autorizati cu drept de vot, inscr

conditiile Legii si ale prezentului Regulament.

� Pot face parte din Consiliu

• sunt mediatori autorizati cu drept de vot

mediatori activi si fac dovada ca sunt inregistrati fiscal la organele fiscale cu 

forma de exercitare a profesiei de mediator;

• nu sunt suspendati si nu au fost sanctionati

• au achitata la zi taxa profesionala

• depun la dosarul de

practice pentru indeplinirea atributiilor prevazute de art. 20 din Lege, insotita de 

o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea art. 327 din Codul penal 

privind falsul in declaratii. Aceasta de

respingere a dosarului de candidatura in cadrul alegerilor ce se organizeaza 

conform anexei nr. 11 „Procedurile de organizare a alegerilor membrilor 

Consiliului de mediere, rolul sau fiind acela de a asigura ca alegerea

sa fie facuta de votanti in cunostinta de cauza.”

� Incepand cu data publicarii prezentei hotarari 

Hotararea Consiliului de mediere nr. 2.669 din 16 septembrie 2011

Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere.

Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

� Consiliul de mediere este 

medierii. 

� Consiliul de mediere este infiintat in baz

privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in 

municipiul Bucuresti. 

� Consiliul de mediere este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 

192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare 

si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 

5/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament.

� Consiliul de mediere este format din 9 membri si 3 membri supleanti

direct si secret de mediatorii autorizati cu drept de vot inscrisi in Tabloul mediatorilor

conditiile prezentelor proceduri.

� Pot fi membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizati

cunostinte teoretice si de experient

Consiliul de Mediere a adus modificari 

Regulamentului de organizare si functionare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 41 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 52/2014 a Consiliului de Mediere privind modificarea si 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Consiliul este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si 

secret de mediatorii autorizati cu drept de vot, inscrisi in Tabloul mediatorilor, in 

conditiile Legii si ale prezentului Regulament. 

Pot face parte din Consiliu persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

mediatori autorizati cu drept de vot, inscrisi in Tabloul mediatorilor ca 

activi si fac dovada ca sunt inregistrati fiscal la organele fiscale cu 

forma de exercitare a profesiei de mediator; 

nu sunt suspendati si nu au fost sanctionati printr-o hotarare ramasa definitiva;

au achitata la zi taxa profesionala; 

depun la dosarul de candidatura o descriere a competentelor

practice pentru indeplinirea atributiilor prevazute de art. 20 din Lege, insotita de 

o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea art. 327 din Codul penal 

privind falsul in declaratii. Aceasta descriere nu constituie un criteriu de 

respingere a dosarului de candidatura in cadrul alegerilor ce se organizeaza 

conform anexei nr. 11 „Procedurile de organizare a alegerilor membrilor 

Consiliului de mediere, rolul sau fiind acela de a asigura ca alegerea

sa fie facuta de votanti in cunostinta de cauza.” 

Incepand cu data publicarii prezentei hotarari inceteaza sa mai produca efecte juridice 

Hotararea Consiliului de mediere nr. 2.669 din 16 septembrie 2011 pentru adoptarea 

d alegerea membrilor Consiliului de mediere. 

Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

Consiliul de mediere este autoritatea nationala de reglementare si control in domeniul 

Consiliul de mediere este infiintat in baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006

privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in 

mediere este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 

, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare 

si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 

07, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament.

Consiliul de mediere este format din 9 membri si 3 membri supleanti

direct si secret de mediatorii autorizati cu drept de vot inscrisi in Tabloul mediatorilor

conditiile prezentelor proceduri. 

Pot fi membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizati

cunostinte teoretice si de experienta practica in domeniul medierii. 

Consiliul de Mediere a adus modificari  

Regulamentului de organizare si functionare 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 41 din 16 ianuarie 2015 a fost publicata 

a Consiliului de Mediere privind modificarea si 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

mediere nr. 5/2007. 

, alesi prin vot direct si 

isi in Tabloul mediatorilor, in 

persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

, inscrisi in Tabloul mediatorilor ca 

activi si fac dovada ca sunt inregistrati fiscal la organele fiscale cu 

o hotarare ramasa definitiva; 

candidatura o descriere a competentelor si experientei 

practice pentru indeplinirea atributiilor prevazute de art. 20 din Lege, insotita de 

o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea art. 327 din Codul penal 

scriere nu constituie un criteriu de 

respingere a dosarului de candidatura in cadrul alegerilor ce se organizeaza 

conform anexei nr. 11 „Procedurile de organizare a alegerilor membrilor 

Consiliului de mediere, rolul sau fiind acela de a asigura ca alegerea candidatilor 

inceteaza sa mai produca efecte juridice 

pentru adoptarea 

Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 

autoritatea nationala de reglementare si control in domeniul 

a art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 

privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in 

mediere este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 

, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare 

si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 

07, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament. 

Consiliul de mediere este format din 9 membri si 3 membri supleanti, alesi prin vot 

direct si secret de mediatorii autorizati cu drept de vot inscrisi in Tabloul mediatorilor, in 

Pot fi membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizati care dispun de 
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In Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 26 din 3 decembrie 2014 a ICCJ

chestiun

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea de sedinta din data de 24 

— Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie

raportat la art. 475 din Codul de procedura penala,

vederea pronuntarii unei hotarari prealabile prin care sa se dea o rezo

principiu modalitatii de interpretare a dispozitiilor art. 175 din Codul penal

daca medicul chirurg angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata intr

unitate spitaliceasca din sistemul public de sanatate trimis in judecata s

savarsirii infractiunii de luare de mita prevazuta de art. 289 din Codul penal 

incadreaza in categoria functionarilor publici prevazuta de dispozitiile art. 175 alin. (1) lit. 

c) din Codul penal sau in categoria functionarilor publici prev

alin. (2) din Codul penal, si a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la pronuntarea 

hotararii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept sesizate.

Opinia instantelor judecatoresti

� Intr-o prima opinie, majoritara

precum si de catre unele dintre instantele de judecata din circumscriptia acestora au fost 

in sensul ca medicul chirurg angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata 

intr-o unitate spitaliceasca din s

sensul art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal, deoarece isi desfasoara activitatea cu titlu 

permanent pentru care primeste o remuneratie lunara in cadrul unui spital din sistemul 

public de sanatate, si are atributii legate de realizarea obiectului de activitate al spitalului 

potrivit contractului sau de munca inc

� A doua opinie exprimata de judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, Curtii de Apel 

Bacau, Curtii de Apel Cluj, Tribunalului Alba, Tribunalului Caras

Mures, Tribunalului Vrancea, Tribunalului Olt, Judecatoriei Tarnaveni, Judecatoriei 

Ludus, Judecatoriei Odorheiu Secuiesc, Judecatoriei Filiasi, precum si de judecatorii Curtii 

de Apel Brasov si Tribunalului Brasov a fost in sensul ca medicul chirurg angajat cu 

contract de munca pe o perioada nedeterminata intr

public de sanatate, trimis in judecata sub acuzatia savarsirii infractiunii de luare de mit

prevazute de art. 289 dinCodul penal, se incadreaza in categoria functionarilor publici 

prevazuta de art. 175 alin. (2) din Codul penal.

� O alta opinie a fost conturata de Tribunalul Braila, Tribunalul lasi, Tribunalul Mehedinti 

si, respectiv, de unii jud

judecatorii unor instante arondate Curtii de Apel Bucuresti care si

de vedere in sensul ca medicul nu este functionar public si nu poate fi asimilat acestuia.

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Targu Mures

penala si pentru cauze cu minori si de familie.

� ICCJ a stabilit ca medicul angajat cu contract de munca intr

sistemul public de sanatate are calitatea de fu

dispozitiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II

ICCJ: Medicul angajat cu contract de munca intr

din sistemul public are calitatea de functionar public

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. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 26 din 3 decembrie 2014 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de Drept in Materie Penala. 

 

Prin Incheierea de sedinta din data de 24 septembrie 2014 Curtea de Apel 

Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie, in temeiul art. 476 alin. (1) 

raportat la art. 475 din Codul de procedura penala, a sesizat ICCJ —

vederea pronuntarii unei hotarari prealabile prin care sa se dea o rezo

principiu modalitatii de interpretare a dispozitiilor art. 175 din Codul penal

daca medicul chirurg angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata intr

unitate spitaliceasca din sistemul public de sanatate trimis in judecata s

savarsirii infractiunii de luare de mita prevazuta de art. 289 din Codul penal 

incadreaza in categoria functionarilor publici prevazuta de dispozitiile art. 175 alin. (1) lit. 

c) din Codul penal sau in categoria functionarilor publici prevazuta de dispozitiile art. 175

alin. (2) din Codul penal, si a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la pronuntarea 

hotararii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept sesizate. 

Opinia instantelor judecatoresti 

o prima opinie, majoritara, punctele de vedere exprimate de curtile de apel, 

precum si de catre unele dintre instantele de judecata din circumscriptia acestora au fost 

in sensul ca medicul chirurg angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata 

o unitate spitaliceasca din sistemul public de sanatate este functionar public in 

sensul art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal, deoarece isi desfasoara activitatea cu titlu 

permanent pentru care primeste o remuneratie lunara in cadrul unui spital din sistemul 

si are atributii legate de realizarea obiectului de activitate al spitalului 

potrivit contractului sau de munca incheiat pe perioada nedeterminata

exprimata de judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, Curtii de Apel 

Apel Cluj, Tribunalului Alba, Tribunalului Caras-Severin, Tribunalului 

Mures, Tribunalului Vrancea, Tribunalului Olt, Judecatoriei Tarnaveni, Judecatoriei 

Ludus, Judecatoriei Odorheiu Secuiesc, Judecatoriei Filiasi, precum si de judecatorii Curtii 

Brasov si Tribunalului Brasov a fost in sensul ca medicul chirurg angajat cu 

contract de munca pe o perioada nedeterminata intr-o unitate spitaliceasca din sistemul 

public de sanatate, trimis in judecata sub acuzatia savarsirii infractiunii de luare de mit

prevazute de art. 289 dinCodul penal, se incadreaza in categoria functionarilor publici 

prevazuta de art. 175 alin. (2) din Codul penal. 

a fost conturata de Tribunalul Braila, Tribunalul lasi, Tribunalul Mehedinti 

si, respectiv, de unii judecatori ai Curtii de Apel Brasov si Tribunalului Brasov, precum si 

judecatorii unor instante arondate Curtii de Apel Bucuresti care si-au exprimat punctul 

de vedere in sensul ca medicul nu este functionar public si nu poate fi asimilat acestuia.

is admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Targu Mures

cauze cu minori si de familie. 

ICCJ a stabilit ca medicul angajat cu contract de munca intr-o unitate spitaliceasca din 

sistemul public de sanatate are calitatea de functionar public in acceptiunea 

dispozitiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal. 

ICCJ: Medicul angajat cu contract de munca intr-o unitate spitaliceasca 

din sistemul public are calitatea de functionar public

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

Completul pentru dezlegarea unor 

Curtea de Apel Targu Mures 

, in temeiul art. 476 alin. (1) 

— Sectia penala in 

vederea pronuntarii unei hotarari prealabile prin care sa se dea o rezolvare de 

principiu modalitatii de interpretare a dispozitiilor art. 175 din Codul penal, respectiv 

daca medicul chirurg angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata intr-o 

unitate spitaliceasca din sistemul public de sanatate trimis in judecata sub acuzatia 

savarsirii infractiunii de luare de mita prevazuta de art. 289 din Codul penal — se 

incadreaza in categoria functionarilor publici prevazuta de dispozitiile art. 175 alin. (1) lit. 

azuta de dispozitiile art. 175 

alin. (2) din Codul penal, si a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la pronuntarea 

nctele de vedere exprimate de curtile de apel, 

precum si de catre unele dintre instantele de judecata din circumscriptia acestora au fost 

in sensul ca medicul chirurg angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata 

istemul public de sanatate este functionar public in 

sensul art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal, deoarece isi desfasoara activitatea cu titlu 

permanent pentru care primeste o remuneratie lunara in cadrul unui spital din sistemul 

si are atributii legate de realizarea obiectului de activitate al spitalului 

heiat pe perioada nedeterminata. 

exprimata de judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, Curtii de Apel 

Severin, Tribunalului 

Mures, Tribunalului Vrancea, Tribunalului Olt, Judecatoriei Tarnaveni, Judecatoriei 

Ludus, Judecatoriei Odorheiu Secuiesc, Judecatoriei Filiasi, precum si de judecatorii Curtii 

Brasov si Tribunalului Brasov a fost in sensul ca medicul chirurg angajat cu 

o unitate spitaliceasca din sistemul 

public de sanatate, trimis in judecata sub acuzatia savarsirii infractiunii de luare de mita 

prevazute de art. 289 dinCodul penal, se incadreaza in categoria functionarilor publici 

a fost conturata de Tribunalul Braila, Tribunalul lasi, Tribunalul Mehedinti 

ecatori ai Curtii de Apel Brasov si Tribunalului Brasov, precum si 

au exprimat punctul 

de vedere in sensul ca medicul nu este functionar public si nu poate fi asimilat acestuia. 

is admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Targu Mures — Sectia 

o unitate spitaliceasca din 

nctionar public in acceptiunea 

o unitate spitaliceasca 

din sistemul public are calitatea de functionar public 
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In Monitorul Oficial nr. 25 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 624 din 4 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) 

Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea 

unor masuri financiar

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 24 martie 

contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea 

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XI alin. (1) din Ordonanta 

Guvernului nr. 30/2011 

Codul fiscal,precum si pentru reglementarea unor masuri financiar

invocata de S.C. „Scandic Distilleries” 

un dosar avand ca obiect anularea 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

in masura in care s-ar interpreta ca prin notiunea „obligatii fiscale restante" utilizata de 

art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3

principale, s-ar aduce atingere principiului suprematiei legii, consacrat de art. 1 alin. (5) 

din Constitutia Romaniei, principiu care impune respectarea, de catre autoritatile publice 

si de catre instantele ju

aplicarea art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 nu poate fi conditionata 

de o interpretare pro causa a organului fiscal, preluata tale quale de instanta.

� Autoarea exceptiei a invocat, de asemenea, principiul securitatii juridice

accesul la legislatia aplicabila si previzibilitatea acestei legislatii, obligatia administratiei 

fiscale de a-si defini in mod clar exigentele si de a

interpretarea unitara a legii.

� In opinia autoarei, interpretarea criticata este discriminatorie

acestui text constitutional, efectul interpretarii fiind acela de a crea o categorie 

privilegiata de contribuabili. De aseme

restante” utilizata de art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, in sensul de 

obligatii fiscale principale, aduce atingere prevederilor art. 44 din Constitutie, fiind 

inlaturata „speranta legi

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

dispozitiilor art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea 

unor masuri financiar-fiscale, exceptie ridicata de S.C. „Scandic Distilleries” 

comuna Draganesti, judetul Bihor, in Dosarul nr. 144/35/2012 al Inaltei Curti de Casatie 

si Justitie — Sectia de contencios administrativ si fiscal.

� In cadrul opiniei concurente a judecatorilor Toni Grebla, Petre Lazaroiu si Daniel Morar

se arata: 

� Fara a contesta solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate

art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

financiar-fiscale care, in principiu, este o solutie corecta, apreciem ca aceasta ar fi 

trebuit respinsa ca neintemeiata si nu ca inadmisibila

CC a respins cu opinie concurenta exceptia de neconstitutionalitate

 a modifcarilor aduse Codului fiscal

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

 

In Monitorul Oficial nr. 25 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 624 din 4 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) 

Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea 

unor masuri financiar-fiscale. 

Incheierea din 24 martie 2014 Inalta Curte de Casatie si Justitie 

contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea 

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XI alin. (1) din Ordonanta 

Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal,precum si pentru reglementarea unor masuri financiar

invocata de S.C. „Scandic Distilleries” — S.A. din comuna Draganesti, judetul Bihor, intr

un dosar avand ca obiect anularea unei decizii de impunere. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea exceptiei arata, in esenta, ca, 

ar interpreta ca prin notiunea „obligatii fiscale restante" utilizata de 

art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 s-ar intelege doar obligatiile fiscale 

ar aduce atingere principiului suprematiei legii, consacrat de art. 1 alin. (5) 

din Constitutia Romaniei, principiu care impune respectarea, de catre autoritatile publice 

si de catre instantele judecatoresti, a normelor juridice valabil edictate. Or, in acest sens, 

aplicarea art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 nu poate fi conditionata 

de o interpretare pro causa a organului fiscal, preluata tale quale de instanta.

iei a invocat, de asemenea, principiul securitatii juridice

accesul la legislatia aplicabila si previzibilitatea acestei legislatii, obligatia administratiei 

si defini in mod clar exigentele si de a-si respecta angajamentele si 

interpretarea unitara a legii. 

interpretarea criticata este discriminatorie prin prisma prevederilor 

acestui text constitutional, efectul interpretarii fiind acela de a crea o categorie 

privilegiata de contribuabili. De asemenea, interpretarea notiunii de „obligatii fiscale 

restante” utilizata de art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, in sensul de 

obligatii fiscale principale, aduce atingere prevederilor art. 44 din Constitutie, fiind 

inlaturata „speranta legitima” a societatii de a beneficia de facilitatile fiscale.

Curtea Constitutionala a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si 

r. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea 

fiscale, exceptie ridicata de S.C. „Scandic Distilleries” 

comuna Draganesti, judetul Bihor, in Dosarul nr. 144/35/2012 al Inaltei Curti de Casatie 

Sectia de contencios administrativ si fiscal. 

opiniei concurente a judecatorilor Toni Grebla, Petre Lazaroiu si Daniel Morar

Fara a contesta solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate

Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri 

care, in principiu, este o solutie corecta, apreciem ca aceasta ar fi 

nsa ca neintemeiata si nu ca inadmisibila. 

CC a respins cu opinie concurenta exceptia de neconstitutionalitate

a modifcarilor aduse Codului fiscal 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 25 din 13 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 624 din 4 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din 

Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea 

2014 Inalta Curte de Casatie si Justitie — Sectia de 

contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea 

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XI alin. (1) din Ordonanta 

carea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal,precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, exceptie 

S.A. din comuna Draganesti, judetul Bihor, intr-

autoarea exceptiei arata, in esenta, ca, 

ar interpreta ca prin notiunea „obligatii fiscale restante" utilizata de 

ar intelege doar obligatiile fiscale 

ar aduce atingere principiului suprematiei legii, consacrat de art. 1 alin. (5) 

din Constitutia Romaniei, principiu care impune respectarea, de catre autoritatile publice 

decatoresti, a normelor juridice valabil edictate. Or, in acest sens, 

aplicarea art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 nu poate fi conditionata 

de o interpretare pro causa a organului fiscal, preluata tale quale de instanta. 

iei a invocat, de asemenea, principiul securitatii juridice, care implica: 

accesul la legislatia aplicabila si previzibilitatea acestei legislatii, obligatia administratiei 

si respecta angajamentele si dreptul la 

prin prisma prevederilor 

acestui text constitutional, efectul interpretarii fiind acela de a crea o categorie 

nea, interpretarea notiunii de „obligatii fiscale 

restante” utilizata de art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, in sensul de 

obligatii fiscale principale, aduce atingere prevederilor art. 44 din Constitutie, fiind 

tima” a societatii de a beneficia de facilitatile fiscale. 

Curtea Constitutionala a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. XI alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si 

r. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea 

fiscale, exceptie ridicata de S.C. „Scandic Distilleries” — S.A. din 

comuna Draganesti, judetul Bihor, in Dosarul nr. 144/35/2012 al Inaltei Curti de Casatie 

opiniei concurente a judecatorilor Toni Grebla, Petre Lazaroiu si Daniel Morar 

Fara a contesta solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor 

Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea 

precum si pentru reglementarea unor masuri 

care, in principiu, este o solutie corecta, apreciem ca aceasta ar fi 

CC a respins cu opinie concurenta exceptia de neconstitutionalitate 
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In Monitorul Ofi

nr. 712 din 4 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 211

de procedura penala.

 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 28 martie 2014

Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilorart. 211

din Codul de procedura

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

din Codul de procedura penala incalca dispozitiile constitutionale invocate, intrucat nu 

reglementeaza un termen rezonabil pentru care sa poata fi dispusa masur

judiciar. 

� Judecatoria Satu Mare 

este neintemeiata. Se arata ca masura controlului judiciar este una neprivativa de 

libertate, care poate fi dispusa de procuror, de judecatorul de c

instanta de judecata si care presupune indeplinirea unor conditii expres reglementate 

referitoare la existenta unor probe sau indicii temeinice din care sa rezulte suspiciunea 

rezonabila ca persoana in cauza a savarsit o infractiun

necesara pentru buna desfasurare a procesului penal sau pentru a

sau inculpat sa comita noi infractiuni sau sa se sustraga de la urmarirea penala sau de la 

judecata. Se observa, totodata, ca art. 160

reglementa liberarea provizorie sub control judiciar, o institutie similara controlului 

judiciar, care a fost supusa, in numeroase randuri, controlului de constitutionalitate prin 

raportare la critici similare, instant

conformitatea acesteia cu prevederile Legii fundamentale. Se face referire, in acest sens, 

la deciziile Curtii Constitutionale nr. 36 din 29 ianuarie 2004, nr. 521 din 9 aprilie 2009, 

nr. 30 din 18 ianuarie 2011 si

� Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata 

presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, 

pentru a-si exprima punctele de vedere asupra excep

� In cauza, Curtea retine ca remedierea deficientei de reglementare constatate prin 

prezenta decizie pana la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei determina 

inlaturarea viciului de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. 211—

in sensul aratat prin prezenta decizie.

� Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

211—217 din Codul de procedura penala

nr. 3.407/296/2014 al Judecatoriei Satu Mare 

prevederile art. 211—

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate

a art. 211
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In Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 712 din 4 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 211

de procedura penala. 

 

 

Prin Incheierea din 28 martie 2014 Judecatoria Satu Mare - Sectia penala a sesizat 

Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilorart. 211

din Codul de procedura penala. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile art. 211

din Codul de procedura penala incalca dispozitiile constitutionale invocate, intrucat nu 

reglementeaza un termen rezonabil pentru care sa poata fi dispusa masur

Judecatoria Satu Mare - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate 

. Se arata ca masura controlului judiciar este una neprivativa de 

libertate, care poate fi dispusa de procuror, de judecatorul de camera preliminara sau de 

instanta de judecata si care presupune indeplinirea unor conditii expres reglementate 

referitoare la existenta unor probe sau indicii temeinice din care sa rezulte suspiciunea 

rezonabila ca persoana in cauza a savarsit o infractiune si ca aplicarea masurii este 

necesara pentru buna desfasurare a procesului penal sau pentru a-l impiedica pe suspect 

sau inculpat sa comita noi infractiuni sau sa se sustraga de la urmarirea penala sau de la 

judecata. Se observa, totodata, ca art. 160
2
 din Codul de procedura penala din 1969 

reglementa liberarea provizorie sub control judiciar, o institutie similara controlului 

judiciar, care a fost supusa, in numeroase randuri, controlului de constitutionalitate prin 

raportare la critici similare, instanta de contencios constitutional constatand 

conformitatea acesteia cu prevederile Legii fundamentale. Se face referire, in acest sens, 

la deciziile Curtii Constitutionale nr. 36 din 29 ianuarie 2004, nr. 521 din 9 aprilie 2009, 

nr. 30 din 18 ianuarie 2011 si nr. 755 din 7 iunie 2011. 

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata 

presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, 

si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea retine ca remedierea deficientei de reglementare constatate prin 

prezenta decizie pana la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei determina 

inlaturarea viciului de neconstitutionalitate si mentinerea in fondul activ al legislatiei a 

—217 din Codul de procedura penala, impreuna cu corectivele aduse 

in sensul aratat prin prezenta decizie. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

17 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Bobby Hamzo in Dosarul 

nr. 3.407/296/2014 al Judecatoriei Satu Mare — Sectia penala, 

—217 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate

211-217 din Codul de procedura penala
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cial nr. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 712 din 4 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 211-217 din Codul 

Sectia penala a sesizat 

Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilorart. 211-215 

se sustine ca prevederile art. 211-215 

din Codul de procedura penala incalca dispozitiile constitutionale invocate, intrucat nu 

reglementeaza un termen rezonabil pentru care sa poata fi dispusa masura controlului 

Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate 

. Se arata ca masura controlului judiciar este una neprivativa de 

amera preliminara sau de 

instanta de judecata si care presupune indeplinirea unor conditii expres reglementate 

referitoare la existenta unor probe sau indicii temeinice din care sa rezulte suspiciunea 

e si ca aplicarea masurii este 

l impiedica pe suspect 

sau inculpat sa comita noi infractiuni sau sa se sustraga de la urmarirea penala sau de la 

in Codul de procedura penala din 1969 

reglementa liberarea provizorie sub control judiciar, o institutie similara controlului 

judiciar, care a fost supusa, in numeroase randuri, controlului de constitutionalitate prin 

a de contencios constitutional constatand 

conformitatea acesteia cu prevederile Legii fundamentale. Se face referire, in acest sens, 

la deciziile Curtii Constitutionale nr. 36 din 29 ianuarie 2004, nr. 521 din 9 aprilie 2009, 

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata 

presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, 

tiei de neconstitutionalitate. 

Curtea retine ca remedierea deficientei de reglementare constatate prin 

prezenta decizie pana la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei determina 

rea in fondul activ al legislatiei a 

217 din Codul de procedura penala, impreuna cu corectivele aduse 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

exceptie ridicata de Bobby Hamzo in Dosarul 

Sectia penala, si a constatat ca 

217 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate 

217 din Codul de procedura penala 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

O noua fata nationala a monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C 10 din 14 ianuarie 2015 a fost publicata o informare provenind de la institutiile, 

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

Franta. Obiectul comemorarii: incepand din 1945, Europa construieste pacea si securitatea. 
 

Pe fata monedei se afla o reprezentare grafica moderna a unui porumbel. Acesta poarta o creanga de 

maslin, simbolul pacii, ale carei ramuri au fost inlocuite cu cele 12 stele ale drapelului european. Cele 28 de 

tari ale Uniunii Europene sunt evocate prin codul ISO al fiecareia. Literele „RF” se afla in partea de jos a 

monedei; cele doua marci ale monetariei se afla in partea stanga, iar anul 2015 in partea dreapta. Inelul 

exterior al monedei prezinta cele 12 stele ale drapelului european.  
 

Volumul emisiunii: 4 milioane 
 

Data emisiunii: ianuarie 2015 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 7 din 12 ianuarie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

Jurisprudenta europeana 

 

� Concluziile avocatului general in cauza C-62/14 Peter Gauweiler si altii/Deutscher Bundestag 
 

Avocatul general Cruz Villalon considera ca programul „Outright Monetary Transactions” al 

BCE este, in principiu, compatibil cu TFUE. In cazul in care programul mentionat se va aplica, 

aceasta compatibilitate va depinde de indeplinirea anumitor conditii. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

  

Repartizarea sumelor din impozitul pe venit si 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale   
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 12 ianuarie un proiect 

de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 

sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit si a 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Conform notei de fundamentare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale ramase dupa asigurarea limitelor de venituri se repartizeaza pe 

judete dupa urmatoarele criterii: 

a) 55% in functie de numarul locuitorilor judetului; 

b) 15% in functie de suprafata judetului; 

c) 30% in functie de lungimea drumurilor judetene si comunale 

 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate repartizarii pe unitati administrativ-

teritoriale in vederea asigurarii limitelor de venituri si pe judete pentru echilibrarea bugetelor 

locale sunt de 2.539.910 mii lei. 

  
� 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. 

Personalul trimis in strainatate va primi avansuri in lei 

doar in mod exceptional 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 13 ianuarie un proiect 

de hotarare pentru completarea art. 12 din H.G. nr. 518/1995 privind 

unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate 

pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 

Conform notei de fundamentare, se reglementeaza expres posibilitatea punerii la dispozitia 

personalului trimis in strainatate a unor avansuri in lei si a modalitatii de justificare a acestora.  

 

Acordarea avansurilor in lei nu trebuie sa dobandeasca un caracter de regularitate in cazul unitatilor 

trimitatoare, ci trebuie sa ramana o varianta exceptionala, aplicabila numai atunci cand unitatile 

trimitatoare nu pot asigura sumele in valuta, astfel cum vor fi detaliate aceste motive temeinice in 

procedurile interne ale fiecarei unitati trimitatoare mentionate la art. 2 din H.G. nr. 518/1995. 

 

� 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. 
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MJ propune un proiect de lege-cadru privind traducatorii 

si interpretii judiciari  

 

 

  
Ministerul Justitiei a publicat pe data de 15 ianuarie un proiect de lege 

privind traducatorii si interpretii judiciari, in scopul crearii premiselor cres-

terii calitatii serviciilor de traducere si interpretare pentru sistemul judiciar. 

Conform expunerii de motive, printre principalele aspecte care se preconizeaza a fi reglementate/ 

reformate prin proiectul de lege, mentionam:  

� definirea notiunii de „traducere si interpretare judiciara” si a organelor care folosesc serviciile 

traducatorilor si interpretilor judiciari; 

� calificarea serviciului prestat de catre traducatorul si interpretul judiciar ca fiind de interes 

public;  

� consacrarea, in mod expres, a profesiei de traducator si interpret judiciar, ca profesie de sine 

statatoare, exercitata sub coordonarea, indrumarea si controlul Ministerului Justitiei; 

� infiintarea Uniunii Nationale a Traducatorilor si Interpretilor Judiciari din Romania, organizatie 

profesionala cu personalitate juridica, formata din toti traducatorii si interpretii judiciari, 

autorizati de Ministerul Justitiei; 

� conditiile si procedura de dobandire a calitatii de traducator si interpret judiciar; 

� reglementarea evaluarii profesionale periodice a traducatorilor si interpretilor judiciari; 

� reglementarea institutiei suspendarii calitatii de traducator si interpret judiciar, institutie 

neprevazuta in actuala reglementare; 

� reglementarea unor noi motive de incetare a calitatii de traducator si interpret judiciar; 

� reglementarea formelor de exercitare a profesiei de traducator si interpret judiciar; 

� procedura de efectuare a controlului calitatii activitatii traducatorilor si interpretilor judiciari 

(potrivit legislatiei actuale, calitatea serviciilor de interpretare si traducere este supusa, 

exclusiv, aprecierii, insuficient si ineficient, exercitat de organul in fata caruia se presteaza acest 

serviciul; 

� procedura de angajare a raspunderii disciplinare a traducatorilor si interpretilor judiciari; 

� reglementarea in mod expres a obligatiei traducatorului si interpretului judiciar de a respecta 

secretul profesional, atat in timpul exercitarii profesiei, cat si dupa incetarea calitatii de 

traducator si interpret judiciar. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: DSC@just.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Va dorim lectura placuta 

 

Dinamica dreptului in evolutia protectiei datelor personale

In Uniunea Europeana protectia datelor personale este, de fapt, un 

drept fundamental aplicat din ce in ce mai serios
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Oferind in acelasi timp instrumente cat se 

poate de utile persoanelor ale caror 

informatii sunt prelucrate pentru a

exercita drepturile ce decurg din protectia 

datelor, lucrarea este necesara pentru ca 

analizeaza locul protectiei datelor personale 

in sistemul de drept. 

 

Ofera instrumente utile si celor care 

prelucreaza date personale, astfel incat 

operatiunile lor de prelucrare sa fie 

conforme cu legea si ei sa creeze un raport 

de incredere cu persoanele ale caror date le 

utilizeaza, analizand normele juridice ale 

protectiei datelor cu caracter personal in 

raport cu normele europene
 

Autor: Gabriela Zanfir 

Protectia datelor personale. Drepturile persoanei vizate

Editura C.H. Beck, 2015 

 

 

Dinamica dreptului in evolutia protectiei datelor personale

 

In Uniunea Europeana protectia datelor personale este, de fapt, un 

drept fundamental aplicat din ce in ce mai serios
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instrumente cat se 

poate de utile persoanelor ale caror 

informatii sunt prelucrate pentru a-si 

exercita drepturile ce decurg din protectia 

datelor, lucrarea este necesara pentru ca 

analizeaza locul protectiei datelor personale 

instrumente utile si celor care 

prelucreaza date personale, astfel incat 

operatiunile lor de prelucrare sa fie 

conforme cu legea si ei sa creeze un raport 

de incredere cu persoanele ale caror date le 

utilizeaza, analizand normele juridice ale 

telor cu caracter personal in 

raport cu normele europene. 

Protectia datelor personale. Drepturile persoanei vizate 

Dinamica dreptului in evolutia protectiei datelor personale 

In Uniunea Europeana protectia datelor personale este, de fapt, un 

drept fundamental aplicat din ce in ce mai serios. 
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NOUTATILE LUNII IANUARIE IN LEGALIS® 

 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole Editia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asa fiind, editia a doua a lucrarii tine cont nu numai de aceste modificari legislative, ci si de consideratiile 

doctrinare si, mai ales, de deciziile jurisprudentei, in acele domenii de reglementare in care judecatorii au fost 

chemati sa aplice deja prevederile Codului civil. 

 
Alege acest comentariu si pentru ca: 

• este prima lucrare de acest gen si de aceasta anvergura din literatura juridica romana  

• ofera o acoperire nationala doctrinara fara precedent  

• pune la dispozitia practicianului informatia necesara pentru a putea intelege, interpreta si aplica NCC 

• promoveaza solutii corecte si coerente in plan legislativ si jurisprudential 

• reuneste scolile de drept importante din Romania sub egida NCC 

• reprezinta un ghid in care pot fi gasite raspunsuri imediate, clare si relevante 

• prezinta deciziile jurisprudentei in acele domenii de reglementare in care judecatorii au fost chemati 

sa aplice deja prevederile Codului civil 

• autorii sunt renumiti profesionisti reprezentand atat cadrul institutional propriu-zis, cat si cel 

didactico-practic al sferei juridice 

• ofera o bibliografie selectata pe fiecare capitol al Codului civil, corelatii legislative sub fiecare articol 

din Cod, tabel de corespondente cu vechiul Cod civil, precum si un index alfabetic bogat  

 

 

 

 

Pachete tematice Legalis® 

 

Consideratii doctrinare si jurisprudenta recenta pe 

Noul Cod civil sunt disponibile in acest volum 

regasit integral in Legalis® Comentarii Online. 

 

Necesitatea unei revizuiri partiale a primei editii a aparut relativ 

repede, dupa modificarea Codului civil prin Legea nr. 60/2012. 

 

Astazi, insa, situatia este in mod evident diferita. In primul rand, 

au aparut „marile” acte normative, inscrise in aceeasi linie de 

reformare a legislatiei, inceputa odata cu intrarea in vigoare a 

Codului civil, in 2011: este vorba de noul Cod de procedura civila 

si de noile Coduri penal si de procedura penala. Apoi, au urmat 

modificarile acestor noi legi importante, dintre care mentionam 

mai ales Legea nr. 138/2014. 

 

Creeaza contul tau Legalis® pe www.legalis.ro  

pentru a putea evalua gratuit primele 5 articole ale lucrarii 

„Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Editia 2” 
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Informatiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 
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514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 
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