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Principalele prevederi
� Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 beneficiaza de 

o indemnizatie lunara reparatorie

fi aplicati asupra castigului salarial mediu brut utilizat la funda

asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, 

aferent anului pentru care se face plata, astfel:

• 2,00 - pentru marii mutilati;

• 1,75 - pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;

• 1,50 - pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;

• 1,25 - pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;

• 1,10 - pentru persoanele neincadrate in grad de invaliditate.

Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane

din Decembrie 1989 a suferit modificari

Principalele prevederi

� Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de prima pe categorii de riscuri 

omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale g

limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor art. 24.

� Tarifele de prima nu pot fi modificate decat dupa minimum 6 luni de la ultima 

notificare, cu exceptia indexarilor sau a modificarilor pe anumite categori

� Asiguratorii RCA au obligatia sa prevada in orice contract de intermediere obligatia 

intermediarului de a incasa prima de asigurare

colector al asiguratorului, iar in cazul platilor in numerar sau cu cardul, de a 

asigurare incasata in contul asiguratorului, in cel mult 5 zile lucratoare de la data 

incasarii. Plata comisionului de intermediere se va efectua conform convent

parti. 

� Prin exceptie de la prevederile art. 21 alin. (5) din Norma Aut

Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru 

prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificarile aduse prin prezenta norma, 

asiguratorii pot proceda la modificarea tarifelor de prima 

Supraveghere Financiara, pana la data de 28 februarie 2015

ASF a adus modificari Normei privind RCA

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

 

In Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2015 a fost 

1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru 

victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 

341/2004. 

Principalele prevederi 
Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 beneficiaza de 

indemnizatie lunara reparatorie, calculata pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor 

fi aplicati asupra castigului salarial mediu brut utilizat la funda

asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, 

aferent anului pentru care se face plata, astfel: 

pentru marii mutilati; 

pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;

pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;

pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;

pentru persoanele neincadrate in grad de invaliditate.

Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane

din Decembrie 1989 a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 2/2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru modificarea 

Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 privind 

asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse 

prin accidente de vehicule. 

Principalele prevederi 

Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de prima pe categorii de riscuri 

, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru 

limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor art. 24. 

Tarifele de prima nu pot fi modificate decat dupa minimum 6 luni de la ultima 

, cu exceptia indexarilor sau a modificarilor pe anumite categori

Asiguratorii RCA au obligatia sa prevada in orice contract de intermediere obligatia 

intermediarului de a incasa prima de asigurare aferenta politelor RCA direct intr

colector al asiguratorului, iar in cazul platilor in numerar sau cu cardul, de a 

gurare incasata in contul asiguratorului, in cel mult 5 zile lucratoare de la data 

incasarii. Plata comisionului de intermediere se va efectua conform convent

Prin exceptie de la prevederile art. 21 alin. (5) din Norma Autoritatii de Supraveghere 

Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru 

prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificarile aduse prin prezenta norma, 

asiguratorii pot proceda la modificarea tarifelor de prima notificate Autoritatii de

Supraveghere Financiara, pana la data de 28 februarie 2015. 

ASF a adus modificari Normei privind RCA

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2015 a fost publicata O.G. nr. 

pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru 

victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 

Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 beneficiaza de 

, calculata pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor 

fi aplicati asupra castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, 

pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate; 

pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate; 

pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate; 

pentru persoanele neincadrate in grad de invaliditate. 

Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane 

 

In Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2015 a fost publicata Norma 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru modificarea 

aveghere Financiara nr. 23/2014 privind 

asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse 

Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de prima pe categorii de riscuri 

eneral acceptate, pentru 

Tarifele de prima nu pot fi modificate decat dupa minimum 6 luni de la ultima 

, cu exceptia indexarilor sau a modificarilor pe anumite categorii de riscuri. 

Asiguratorii RCA au obligatia sa prevada in orice contract de intermediere obligatia 

aferenta politelor RCA direct intr-un cont 

colector al asiguratorului, iar in cazul platilor in numerar sau cu cardul, de a vira prima de 

gurare incasata in contul asiguratorului, in cel mult 5 zile lucratoare de la data 

incasarii. Plata comisionului de intermediere se va efectua conform conventiei intre 

oritatii de Supraveghere 

Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru 

prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificarile aduse prin prezenta norma, 

notificate Autoritatii de 

ASF a adus modificari Normei privind RCA 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Partile recunosc reciproc permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile lor 

competente, intotdeauna cand acestea sunt valabile si in 

prevazute in prezentul acord si in anexa la acesta.

� Partile vor face schimb de specimene ale permiselor de conducere nationale.

� Titularul permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta a uneia dintre 

parti poate conduce

timp prevazuta in legislatia nationala a statului acesteia, daca documentul este valabil, 

valid si corespunzator categoriei din care face parte vehiculul respectiv.

� Permisul de conducere 

preschimbat cu un permis de conducere echivalent de catre autoritatea competenta a 

celeilalte parti, daca titularul si

conduca vehicule in acest stat. Preschimbarea se realizeaza conform tabelului de 

echivalente prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul acord.

� Nu fac obiectul preschimbarii

documente: 

• permisele de con

• permisele de conducere care au fost anulate

unor suspendari ori retrageri in statul emitent sau in alt stat;

• permisele de conducere provizorii

Romania a semnat un acord cu Departame

pentru recunoasterea reciproca a permiselor de conducere

Principalele prevederi
� In anul 2015, cuantu

fiscal sau de consultant fiscal asistent

cazurile prevazute de lege 

� Plata taxei se poate face in contul Camerei C

deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani IBAN R036BTRL04101202D58602XX, sau 

in contul deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 

R091RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camer

Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat taxa pentru examenul

de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

12/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor 

Interne din Romania si Departamentul de Transport si Servicii Tehnice 

din Jersey, Channel Islands, privind recunoasterea reciproca a 

permiselor de conducere auto, semnat la Bucuresti la 7 august 2014 si 

la Saint Helier la 9 septembrie 2014. 

 

Partile recunosc reciproc permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile lor 

, intotdeauna cand acestea sunt valabile si in conformitate cu clauzele 

prevazute in prezentul acord si in anexa la acesta. 

Partile vor face schimb de specimene ale permiselor de conducere nationale.

Titularul permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta a uneia dintre 

parti poate conduce un vehicul pe teritoriul statului celeilalte parti

timp prevazuta in legislatia nationala a statului acesteia, daca documentul este valabil, 

valid si corespunzator categoriei din care face parte vehiculul respectiv.

Permisul de conducere eliberat de autoritatea competenta a uneia dintre parti poate fi 

preschimbat cu un permis de conducere echivalent de catre autoritatea competenta a 

celeilalte parti, daca titularul si-a stabilit resedinta pe teritoriul acesteia si doreste sa 

le in acest stat. Preschimbarea se realizeaza conform tabelului de 

echivalente prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul acord.

Nu fac obiectul preschimbarii, potrivit prezentului acord, urmatoarele categorii de 

permisele de conducere internationale; 

permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restrictii, 

unor suspendari ori retrageri in statul emitent sau in alt stat; 

permisele de conducere provizorii, temporare ori de elev conducator.

Romania a semnat un acord cu Departamentul de Transport din Jersey 

pentru recunoasterea reciproca a permiselor de conducere

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 1/2015 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea 

cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calitatii de 

consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in anul 2015.

Principalele prevederi 
cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calitatii de consultant 

sau de consultant fiscal asistent, precum si cuantumul taxei pentru interviu 

cazurile prevazute de lege - sunt in valoare de 500 lei. 

Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali

deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani IBAN R036BTRL04101202D58602XX, sau 

in contul deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 

R091RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camer

Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat taxa pentru examenul

de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor 

Interne din Romania si Departamentul de Transport si Servicii Tehnice 

din Jersey, Channel Islands, privind recunoasterea reciproca a 

iselor de conducere auto, semnat la Bucuresti la 7 august 2014 si 

Partile recunosc reciproc permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile lor 

conformitate cu clauzele 

Partile vor face schimb de specimene ale permiselor de conducere nationale. 

Titularul permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta a uneia dintre 

un vehicul pe teritoriul statului celeilalte parti pe o perioada de 

timp prevazuta in legislatia nationala a statului acesteia, daca documentul este valabil, 

valid si corespunzator categoriei din care face parte vehiculul respectiv. 

a uneia dintre parti poate fi 

preschimbat cu un permis de conducere echivalent de catre autoritatea competenta a 

a stabilit resedinta pe teritoriul acesteia si doreste sa 

le in acest stat. Preschimbarea se realizeaza conform tabelului de 

echivalente prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul acord. 

, potrivit prezentului acord, urmatoarele categorii de 

sau fac obiectul unor restrictii, 

 

, temporare ori de elev conducator. 

ntul de Transport din Jersey 

pentru recunoasterea reciproca a permiselor de conducere 

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea 

taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calitatii de 

consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in anul 2015. 

mul taxei pentru examenul de atribuire a calitatii de consultant 

, precum si cuantumul taxei pentru interviu - in 

onsultantilor Fiscali (CUI 18677087) 

deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani IBAN R036BTRL04101202D58602XX, sau 

in contul deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 - IBAN 

R091RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camerei Consultantilor 

19, et. 2, ap. 9, sectorul 2. 

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat taxa pentru examenul 

de atribuire a calitatii de consultant fiscal 
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Principalele prevederi

� Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. f) di

pentru tipurile de cazare in structurile de primire turistica cu functiune de cazare, 

prevazute laart. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si 

desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modifi

Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

� Cota de 9% se aplica si in cazul refacturarii costului exact al unor astfel de operatiuni in 

conditiile prevazute la pct. 19 alin. (4), cu exceptia situatiilor in care

aplicarea regimului special de taxa pentru agentii de turism, prevazut la art. 152

Codul fiscal. 

Aplicarea cotei de TVA reduse de 9%

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

2/2015

Principalele prevederi 

� Trezoreria Statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general

al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de 

dobanzi, cu exceptia sumelor provenite din subventii bugetare.

� Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului

beneficiarii de fonduri ext

publice, beneficiaza de dobanda.

� Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de do

intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu 

institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului 

Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situeaza la nivelul com

Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si Societatea Nationala de Transfer 

de Fonduri si Decontari 

� Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la Trezoreria Statului

acorda dobanda la vedere, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisa a 

titularilor acestora. 

� Institutiile si autoritatile publice

beneficiaza de dobanda la vedere, cu excep

� La solicitarea scrisa a institutiilor si autoritatilor publice finantate integral din venituri 

proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din 

excedentele bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale anilor prec

situatia in care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu 

prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin.

Guvernul a adoptat OG privind reglementarea unor masuri bugetare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul V

valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prinHotararea Guvernului nr. 

44/2004. 

Principalele prevederi 

Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal

pentru tipurile de cazare in structurile de primire turistica cu functiune de cazare, 

prevazute laart. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si 

desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  

se aplica si in cazul refacturarii costului exact al unor astfel de operatiuni in 

conditiile prevazute la pct. 19 alin. (4), cu exceptia situatiilor in care

aplicarea regimului special de taxa pentru agentii de turism, prevazut la art. 152

Aplicarea cotei de TVA reduse de 9% 

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. 

 

a Statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general

al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de 

dobanzi, cu exceptia sumelor provenite din subventii bugetare. 

ate in conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici si 

beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, altii decat institutiile 

publice, beneficiaza de dobanda. 

operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda

intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu 

institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului 

Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situeaza la nivelul comisioanelor platite de 

Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si Societatea Nationala de Transfer 

de Fonduri si Decontari — TRANSFOND — S.A. 

disponibilitatile pastrate in conturile deschise la Trezoreria Statului

nda la vedere, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisa a 

Institutiile si autoritatile publice, indiferent de forma de finantare si subordonare, nu 

beneficiaza de dobanda la vedere, cu exceptia disponibilitatilor acestora.

solicitarea scrisa a institutiilor si autoritatilor publice finantate integral din venituri 

, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din 

excedentele bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale anilor prec

situatia in care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu 

prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin.

Guvernul a adoptat OG privind reglementarea unor masuri bugetare

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe 

valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prinHotararea Guvernului nr. 

n Codul fiscal se aplica 

pentru tipurile de cazare in structurile de primire turistica cu functiune de cazare, 

prevazute laart. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si 

cari si completari prin 

se aplica si in cazul refacturarii costului exact al unor astfel de operatiuni in 

conditiile prevazute la pct. 19 alin. (4), cu exceptia situatiilor in care este obligatorie 

aplicarea regimului special de taxa pentru agentii de turism, prevazut la art. 152
1
 din 

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata O.G. nr. 

 

a Statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general 

al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de 

operatorii economici si 

altii decat institutiile 

banda derulate prin 

intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu 

institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului 

isioanelor platite de 

Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si Societatea Nationala de Transfer 

disponibilitatile pastrate in conturile deschise la Trezoreria Statului pentru care se 

nda la vedere, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisa a 

, indiferent de forma de finantare si subordonare, nu 

stora. 

solicitarea scrisa a institutiilor si autoritatilor publice finantate integral din venituri 

, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din 

excedentele bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale anilor precedenti, inclusiv in 

situatia in care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu 

prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. 

Guvernul a adoptat OG privind reglementarea unor masuri bugetare 
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Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 

platita la rezervele mini

dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 

BNR a aprobat ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

Circulara nr. 4/2015

dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii 

in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie

2015.

Principalele prevederi

� Incepand cu perioada de aplicare 

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valu

• 5,30% pe an 

• 5,30% pe an 

Ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

nationala este de 7,25% pe an

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitul

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost 

Circulara nr. 2/2015 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in 

euro incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014

2015. 

 

Incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014 - 23 ianuarie 2015

platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,27% pe an

dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 

BNR a aprobat ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

Circulara nr. 4/2015 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii 

in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie

2015. 

Principalele prevederi 

Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2015

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta sunt urmatoarele:

 pentru rezervele minime obligatorii constituite in 

 pentru rezervele minime obligatorii constituite in 

tele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele

 de rezerve minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

Circulara nr. 3/2015 a Bancii Nationale a Romaniei privind rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda 

nationala incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie

2015. 

 

Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2015

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

7,25% pe an. 

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitul

 de rezerve minime obligatorii 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

nale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in 

euro incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014 - 23 ianuarie 

23 ianuarie 2015 rata dobanzii 

0,27% pe an, iar rata 

dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,31% pe an. 

BNR a aprobat ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

ancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii 

in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 

23 februarie 2015, ratele dobanzilor 

ta sunt urmatoarele: 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 

tele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele 

2 ianuarie 2015 a fost publicata 

a Bancii Nationale a Romaniei privind rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda 

nationala incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 

23 februarie 2015, rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitul 
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Principalele prevederi

� Norma „Finantarea cu dobanda subventionata

Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 75/2014, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 

modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

� Rata de subventie este de 3 p.p.

Au fost aduse modificari Normei 

Principalele prevederi

� Incepand cu data de 

catre populatie transformate in depozite la Trezoreria Statului se stabileste la 

an. 

� Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de 

si datorie publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice

generale regionale ale finantelor publice

Revizuirea ratei dobanzii pentru c

Principalele prevederi

� Sumele in valuta cuvenite personalului

acorda sub forma de avans.

� In situatii temeinic motivate, 

care personalul are obligatia de a achizitiona, anterior plecarii in strainatate, valuta de la 

unitatile specializate care nu percep comision

Drepturi ale p

 pentru indeplinirea unor misiuni

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

 

In Monitorul Oficial nr. 55 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

rarea nr. 1/2015 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si 

Asigurari pentru aprobarea modificarii Normei „Finantarea cu dobanda 

subventionata (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobata prin Hotararea Comitetului 

Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 75/2004.

Principalele prevederi 

Finantarea cu dobanda subventionata (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobata prin 

Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 75/2014, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 4 iulie 2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

Rata de subventie este de 3 p.p. (puncte procentuale). 

Au fost aduse modificari Normei „Finantarea cu dobanda subventio

In Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 47/2015 al ministrului Finantelor Publice privind revizuirea ratei 

dobanzii pentru certificatele de trezorerie catre populatie transformate 

in depozite la Trezoreria Statului. 

Principalele prevederi 

Incepand cu data de 2 februarie 2015, rata dobanzii pentru certificatele de trezorerie 

catre populatie transformate in depozite la Trezoreria Statului se stabileste la 

rile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Directia generala de trezorerie 

si datorie publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si de directiile 

generale regionale ale finantelor publice. 

Revizuirea ratei dobanzii pentru certificatele

 de trezorerie catre populatie 

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publica

19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 

518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis 

in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Principalele prevederi 

Sumele in valuta cuvenite personalului, in conditiile stabilite prin prezenta hotarare, se 

acorda sub forma de avans. 

In situatii temeinic motivate, sumele prevazute anterior se pot acorda si in lei

care personalul are obligatia de a achizitiona, anterior plecarii in strainatate, valuta de la 

unitatile specializate care nu percep comision. 

Drepturi ale personalului roman trimis in strainatate

pentru indeplinirea unor misiuni 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 55 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata Hota-

inisterial de Finantari, Garantii si 

Asigurari pentru aprobarea modificarii Normei „Finantarea cu dobanda 

IX/0)”, aprobata prin Hotararea Comitetului 

Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 75/2004. 

IX/0)”, aprobata prin 

Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 75/2014, 

din 4 iulie 2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 

Finantarea cu dobanda subventionata” 

rie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice privind revizuirea ratei 

dobanzii pentru certificatele de trezorerie catre populatie transformate 

, rata dobanzii pentru certificatele de trezorerie 

catre populatie transformate in depozite la Trezoreria Statului se stabileste la 2,50% pe 

Directia generala de trezorerie 

, precum si de directiile 

ertificatele 

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 

518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis 

in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 

, in conditiile stabilite prin prezenta hotarare, se 

evazute anterior se pot acorda si in lei, caz in 

care personalul are obligatia de a achizitiona, anterior plecarii in strainatate, valuta de la 

ersonalului roman trimis in strainatate 
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Principalele prevederi 

� Conform art. 6 lit. ce) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 „

sociala reprezinta ansamblul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniil

protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii 

comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii 

sociale si asigurarii participarii active a persoanelor la toate asp

sociale, culturale si politice ale societatii“.

� Incluziunea sociala 

persoanelor confruntate cu riscul saraciei si excluziunii sociale oportunitatile si resursele 

necesare pentru a participa pe deplin la viata economica, sociala si culturala, pentru a se 

bucura de un standard de viata si bunastare considerat normal in societatea in care 

traiesc. Incluziunea sociala asigura participarea sporita a acestor persoane la luarea 

deciziilor care le afecteaza viata, precum si acce

� Politica de incluziune sociala a Guvernului Romaniei

cresterea standardului de viata al populatiei si stimularea castigurilor obtinute din 

munca prin facilitarea ocuparii si promovarea politicilor publice cu adresabilitate catre 

toate grupurile vulnerabile: romii, persoanele cu dizabilitati, femeile, copiii strazii, tinerii 

de 18 ani care parasesc institutiile de protectie ale statului, persoanele in varsta et

� Incluziunea sociala a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome

abordare integrata, un proces planificat si actiuni conjugate, urmate de adoptarea si 

implementarea de strategii, politici publice, programe si proiecte specifice.

� Guvernul Romaniei considera incluziunea sociala a romilor un aspect ce trebuie 

reflectat in numeroase domenii de activitate

centrale si locale. Aceste institutii, precum si societatea civila joaca un rol determinant in 

procesul de dezvoltare sociala, contribuind la imbunatatirea situatiei romilor.

� Conform Comunicarii Comisiei Europene din 2011, Un cadru UE pentru strategiile 

nationale de incluziune a romilor pana in 2020, 

minoritatii rome este unul dintre cele mai stringente aspecte sociale din Europa

toate ca responsabilitatea principala pentru incluziunea sociala si economica a romilor 

revine autoritatilor publice, incluziunea romilor este un proces care presupune o 

schimbare importanta atat in mentalitatea majoritatii, cat si in mentalitatea romilor, o 

provocare pentru care se impun actiuni ferme, desfasurate in cadrul unui dialog activ cu 

reprezentantii romilor, atat la nivel national, cat si la nivelul UE.

Procesul de consultare p

� Procesul de revizuire s

actorilor relevanti: reprezentanti ai autoritatilor publice locale si centrale, organizatii ale 

societatii civile, reprezentanti ai mediului academ

tice la Bucuresti, precum si experti ai Bancii Mondiale sau diferitelor structuri ONU etc.

Strategia privind incluziunea cetatenilor 

 minoritatii rome pentru perioada 2015

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 49 din 21 ianuarie 2015 a fost publicata 

18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Rom

incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru 

perioada 2015-2020. 

 

Conform art. 6 lit. ce) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 „procesul de incluziune 

sociala reprezinta ansamblul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniil

, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii 

comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii 

sociale si asigurarii participarii active a persoanelor la toate asp

sociale, culturale si politice ale societatii“. 

 este definita in documentele UE ca „procesul care confera 

persoanelor confruntate cu riscul saraciei si excluziunii sociale oportunitatile si resursele 

participa pe deplin la viata economica, sociala si culturala, pentru a se 

bucura de un standard de viata si bunastare considerat normal in societatea in care 

traiesc. Incluziunea sociala asigura participarea sporita a acestor persoane la luarea 

care le afecteaza viata, precum si accesul la drepturile fundamentale“

Politica de incluziune sociala a Guvernului Romaniei are drept obiectiv general 

cresterea standardului de viata al populatiei si stimularea castigurilor obtinute din 

area ocuparii si promovarea politicilor publice cu adresabilitate catre 

toate grupurile vulnerabile: romii, persoanele cu dizabilitati, femeile, copiii strazii, tinerii 

de 18 ani care parasesc institutiile de protectie ale statului, persoanele in varsta et

Incluziunea sociala a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome

abordare integrata, un proces planificat si actiuni conjugate, urmate de adoptarea si 

implementarea de strategii, politici publice, programe si proiecte specifice.

Romaniei considera incluziunea sociala a romilor un aspect ce trebuie 

reflectat in numeroase domenii de activitate de pe agenda fiecarei institutii publice 

centrale si locale. Aceste institutii, precum si societatea civila joaca un rol determinant in 

esul de dezvoltare sociala, contribuind la imbunatatirea situatiei romilor.

Conform Comunicarii Comisiei Europene din 2011, Un cadru UE pentru strategiile 

nationale de incluziune a romilor pana in 2020, incluziunea cetatenilor UE apartinand 

e este unul dintre cele mai stringente aspecte sociale din Europa

toate ca responsabilitatea principala pentru incluziunea sociala si economica a romilor 

revine autoritatilor publice, incluziunea romilor este un proces care presupune o 

anta atat in mentalitatea majoritatii, cat si in mentalitatea romilor, o 

provocare pentru care se impun actiuni ferme, desfasurate in cadrul unui dialog activ cu 

reprezentantii romilor, atat la nivel national, cat si la nivelul UE. 

Procesul de consultare pentru revizuirea Strategiei 

Procesul de revizuire s-a fundamentat pe un amplu proces de consultare a tuturor 

: reprezentanti ai autoritatilor publice locale si centrale, organizatii ale 

societatii civile, reprezentanti ai mediului academic, reprezentantii misiunilor diplo

tice la Bucuresti, precum si experti ai Bancii Mondiale sau diferitelor structuri ONU etc.

Strategia privind incluziunea cetatenilor romani apartinand

minoritatii rome pentru perioada 2015–2020

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 49 din 21 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de 

incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru 

procesul de incluziune 

sociala reprezinta ansamblul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile 

, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii – 

comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii 

sociale si asigurarii participarii active a persoanelor la toate aspectele economice, 

este definita in documentele UE ca „procesul care confera 

persoanelor confruntate cu riscul saraciei si excluziunii sociale oportunitatile si resursele 

participa pe deplin la viata economica, sociala si culturala, pentru a se 

bucura de un standard de viata si bunastare considerat normal in societatea in care 

traiesc. Incluziunea sociala asigura participarea sporita a acestor persoane la luarea 

sul la drepturile fundamentale“. 

are drept obiectiv general 

cresterea standardului de viata al populatiei si stimularea castigurilor obtinute din 

area ocuparii si promovarea politicilor publice cu adresabilitate catre 

toate grupurile vulnerabile: romii, persoanele cu dizabilitati, femeile, copiii strazii, tinerii 

de 18 ani care parasesc institutiile de protectie ale statului, persoanele in varsta etc. 

Incluziunea sociala a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome presupune o 

abordare integrata, un proces planificat si actiuni conjugate, urmate de adoptarea si 

implementarea de strategii, politici publice, programe si proiecte specifice. 

Romaniei considera incluziunea sociala a romilor un aspect ce trebuie 

de pe agenda fiecarei institutii publice 

centrale si locale. Aceste institutii, precum si societatea civila joaca un rol determinant in 

esul de dezvoltare sociala, contribuind la imbunatatirea situatiei romilor. 

Conform Comunicarii Comisiei Europene din 2011, Un cadru UE pentru strategiile 

incluziunea cetatenilor UE apartinand 

e este unul dintre cele mai stringente aspecte sociale din Europa. Cu 

toate ca responsabilitatea principala pentru incluziunea sociala si economica a romilor 

revine autoritatilor publice, incluziunea romilor este un proces care presupune o 

anta atat in mentalitatea majoritatii, cat si in mentalitatea romilor, o 

provocare pentru care se impun actiuni ferme, desfasurate in cadrul unui dialog activ cu 

a fundamentat pe un amplu proces de consultare a tuturor 

: reprezentanti ai autoritatilor publice locale si centrale, organizatii ale 

ic, reprezentantii misiunilor diploma-

tice la Bucuresti, precum si experti ai Bancii Mondiale sau diferitelor structuri ONU etc. 

romani apartinand 

2020 
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In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 12/2015

Codul muncii.

Principalele prevederi 

� Absentele nemotivate si concediile fara plata

� Fac exceptie de la prevederile anterioare concediile pentru formare profesionala

plata, acordate in conditiile art. 155 si 156.

� Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune

pe care il primeste salariatul utili

similara cu cea a salariatului temporar.

� In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, 

salariatul temporar va fi stabilit luandu

angajate cu contract individual de munca

similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil 

utilizatorului. 

� La stabilirea duratei concediului de odihna anual

de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si 

concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate 

prestata. 

� In situatia in care incapacitatea temporara de munca s

concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in 

timpul efectuarii concediului de odihna anual

sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce 

temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului 

bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

� Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual

temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an 

calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediu) de odihna anual intr

perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui i

medical. 

� Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

� In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, 

concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic 

persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat 

intr-o perioada de 18 luni

concediul de odihna anual.

� Compensarea in bani a concediului

incetarii contractului individual de munca.

Afla care sunt ultimele modificari aduse Codului muncii

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

 

In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 

Codul muncii. 

Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.

exceptie de la prevederile anterioare concediile pentru formare profesionala

in conditiile art. 155 si 156. 

Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui 

pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una 

similara cu cea a salariatului temporar. 

In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de 

salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei perso

angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una 

similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil 

stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara 

de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si 

concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate 

incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, 

concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in 

timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul 

sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate 

temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului 

bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea 

temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an 

calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediu) de odihna anual intr

perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu 

Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. 

In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, 

concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, 

persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat 

o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la 

concediul de odihna anual. 

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul 

incetarii contractului individual de munca. 

Afla care sunt ultimele modificari aduse Codului muncii

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata Legea 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — 

se scad din vechimea in munca. 

exceptie de la prevederile anterioare concediile pentru formare profesionala fara 

nu poate fi inferior celui 

zatorului, care presteaza aceeasi munca sau una 

salariul primit de 

se in considerare salariul unei persoane 

si care presteaza aceeasi munca sau una 

similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul 

incapacitate temporara 

de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si 

concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate 

au concediul de maternitate, 

concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in 

, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul 

a incetat situatia de incapacitate 

temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului 

bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate. 

si in situatia in care incapacitatea 

temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an 

calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediu) de odihna anual intr-o 

a aflat in concediu 

In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, 

respectiv, cu acordul 

persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat 

a nascut dreptul la 

este permisa numai in cazul 

Afla care sunt ultimele modificari aduse Codului muncii 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 
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Principalele prevederi

� Angajatorii, persoane juridice sau fizice

privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile 

in continuare angajatori, 

sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, 

achizitionarii tichetelor de masa 

prevazute in art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

� Contractarea achizitionarii tichetelor de masa

geografica a punctelor de lucru ale angaj

numarul unitatilor de alimentatie publica 

alimentare, denumite in continuare unitati de alimentatie publica, cu care unitatile 

emitente sunt autorizate sa incheie contr

de masa, precum si luand in considerare calitatea si pretul produselor alimentare ale 

unitatilor de alimentatie publica care au incheiat contracte cu unitatile emitente.

� In intelesul prezentelor norme, cu ex

altfel, termenul „tichet de masa

masa pe suport hartie, cat si la tichetele de masa pe suport electronic.

� Angajatorii, impreuna cu organizatiile si

constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, 

de munca clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrana

de masa, precum si forma su

care sa prevada: 

• numarul salariatilor din unitate

valoarea nominala a tichetului de masa, in limita celei prevazute de lege, tinand 

seama de posib

• numarul de zile lucratoare din luna

salariatilor; 

• criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa

tinand seama de conditiile conc

unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente 

specifice activitatii.

� In cazul angajatorilor care au calitatea de autoritati contractante in intelesul O

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la 

incheierea contractelor pentru achizitionarea tichetelor de masa cu unitatile emitente, 

se aplica in mod corespunzator prevederile 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost 

privind

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 54 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 

privind acordarea tichetelor de masa. 

Principalele prevederi 

Angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevazuti la art. 1 din Legea nr. 142/1998 

privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile 

in continuare angajatori, stabilesc impreuna cu organizatiile sindicale

sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, 

achizitionarii tichetelor de masa cu una sau mai multe unitati emitente astfel cum sunt 

prevazute in art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile 

Contractarea achizitionarii tichetelor de masa se face tinand seama de dispersia 

geografica a punctelor de lucru ale angajatorilor, precum si de dispersia geografica si 

numarul unitatilor de alimentatie publica — cantine-restaurant, bufete si magazine 

alimentare, denumite in continuare unitati de alimentatie publica, cu care unitatile 

emitente sunt autorizate sa incheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete 

de masa, precum si luand in considerare calitatea si pretul produselor alimentare ale 

unitatilor de alimentatie publica care au incheiat contracte cu unitatile emitente.

In intelesul prezentelor norme, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres 

tichet de masa” va fi interpretat ca facand referire atat la tichetele de 

masa pe suport hartie, cat si la tichetele de masa pe suport electronic.

Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este 

constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc prin contractele colective 

de munca clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrana sub forma tichetelor 

, precum si forma suportului acestora, respectiv suport electronic si/sau hartie, 

numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum si 

valoarea nominala a tichetului de masa, in limita celei prevazute de lege, tinand 

seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor; 

numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie tichete de masa 

 

criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa

tinand seama de conditiile concrete de lucru in care isi desfasoara activitatea 

unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente 

specifice activitatii. 

angajatorilor care au calitatea de autoritati contractante in intelesul O

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la 

incheierea contractelor pentru achizitionarea tichetelor de masa cu unitatile emitente, 

se aplica in mod corespunzator prevederile O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost aprobate Normele de aplicare ale Legii

privind acordarea tichetelor de masa 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 54 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 

, prevazuti la art. 1 din Legea nr. 142/1998 

privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti 

stabilesc impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite 

sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, contractarea 

te unitati emitente astfel cum sunt 

prevazute in art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile 

se face tinand seama de dispersia 

atorilor, precum si de dispersia geografica si 

restaurant, bufete si magazine 

alimentare, denumite in continuare unitati de alimentatie publica, cu care unitatile 

acte de servicii specifice sectorului de tichete 

de masa, precum si luand in considerare calitatea si pretul produselor alimentare ale 

unitatilor de alimentatie publica care au incheiat contracte cu unitatile emitente. 

ceptia cazurilor in care se prevede in mod expres 

” va fi interpretat ca facand referire atat la tichetele de 

masa pe suport hartie, cat si la tichetele de masa pe suport electronic. 

sau, acolo unde nu este 

stabilesc prin contractele colective 

sub forma tichetelor 

portului acestora, respectiv suport electronic si/sau hartie, 

care pot primi lunar tichete de masa, precum si 

valoarea nominala a tichetului de masa, in limita celei prevazute de lege, tinand 

pentru care se distribuie tichete de masa 

criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa, 

rete de lucru in care isi desfasoara activitatea 

unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente 

angajatorilor care au calitatea de autoritati contractante in intelesul O.U.G. nr. 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la 

incheierea contractelor pentru achizitionarea tichetelor de masa cu unitatile emitente, 

nr. 34/2006, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

aprobate Normele de aplicare ale Legii 
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Principalele prevederi

� Majorarea se acorda pentru personalul care desfasoara activitati

• in zilele de sambata, duminica, precum si in zilele de sarbatori legale

celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucr

denumite in continuare zile de sarbatori legale, in cadrul duratei normale a 

timpului de munca;

• in zilele de sambata, duminica, precum si in zilele de sarbatori legale

durata normala a timpului de munca.

Acordarea majorarii salariale pentru personalul 

In Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata 

32/2015

temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si 

legume.

Principalele prevederi 

� Se aproba sprijinul financiar exceptional cu caracte

legume, care se acorda producatorilor agricoli pentru urmatoarele masuri defasurate de 

acestia: 

• retragere de pe piata;

• nerecoltare; 

• recoltare inainte de coacere.

� Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul d

Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor masuri exceptionale cu caracter 

temporar de sprijinire a producatorilor de anumite fructe si legume si de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014, 

prevazute anterior desfasurate in perioada 18 august 2014

� Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al 

Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor masuri de spr

caracter temporar suplimentare pentru producatorii de anumite fructe si legume, 

sprijinul financiar se acorda pentru masurile prevazute 

perioada 30 septembrie 2014 

� Produsele pentru care se a

sectorul fructe si legume sunt cele prevazute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat 

(UE) nr. 932/2014 al Comisiei si laart. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 

1.031/2014 al Comisie

Sprijin financiar exceptional cu caracter temporar

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

 

In Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianaurie 2015 a fost publicat 

nr. 4/2015 al ministrului Afacerilor Interne privind conditiile de 

acordare a majorarii salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor 

Interne care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de 

sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu 

reglementarile in vigoare, nu se lucreaza. 

Principalele prevederi 

Majorarea se acorda pentru personalul care desfasoara activitati: 

in zilele de sambata, duminica, precum si in zilele de sarbatori legale

celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucr

denumite in continuare zile de sarbatori legale, in cadrul duratei normale a 

timpului de munca; 

in zilele de sambata, duminica, precum si in zilele de sarbatori legale

durata normala a timpului de munca. 

Acordarea majorarii salariale pentru personalul 

Ministerului Afacerilor Interne 

In Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata 

32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter 

temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si 

legume. 

 

sprijinul financiar exceptional cu caracter temporar pentru sectorul fructe si 

, care se acorda producatorilor agricoli pentru urmatoarele masuri defasurate de 

retragere de pe piata; 

 

recoltare inainte de coacere. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al 

Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor masuri exceptionale cu caracter 

temporar de sprijinire a producatorilor de anumite fructe si legume si de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014, sprijinul financiar se acorda pentru masurile 

desfasurate in perioada 18 august 2014—30 noiembrie 2014

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al 

Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor masuri de sprijin exceptionale cu 

caracter temporar suplimentare pentru producatorii de anumite fructe si legume, 

sprijinul financiar se acorda pentru masurile prevazute anterior

perioada 30 septembrie 2014 — 31 decembrie 2014. 

Produsele pentru care se acorda acest sprijin financiar cu caracter temporar pentru 

sectorul fructe si legume sunt cele prevazute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat 

(UE) nr. 932/2014 al Comisiei si laart. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 

1.031/2014 al Comisiei. 

Sprijin financiar exceptional cu caracter temporar

 pentru producatorii agricoli 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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aurie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Afacerilor Interne privind conditiile de 

acordare a majorarii salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor 

Interne care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de 

egale si in celelalte zile in care, in conformitate cu 

 

in zilele de sambata, duminica, precum si in zilele de sarbatori legale si in 

celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, 

denumite in continuare zile de sarbatori legale, in cadrul duratei normale a 

in zilele de sambata, duminica, precum si in zilele de sarbatori legale, peste 

Acordarea majorarii salariale pentru personalul  

In Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter 

temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si 

r temporar pentru sectorul fructe si 

, care se acorda producatorilor agricoli pentru urmatoarele masuri defasurate de 

elegat (UE) nr. 932/2014 al 

Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor masuri exceptionale cu caracter 

temporar de sprijinire a producatorilor de anumite fructe si legume si de modificare a 

se acorda pentru masurile 

30 noiembrie 2014. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al 

ijin exceptionale cu 

caracter temporar suplimentare pentru producatorii de anumite fructe si legume, 

anterior desfasurate in 

corda acest sprijin financiar cu caracter temporar pentru 

sectorul fructe si legume sunt cele prevazute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat 

(UE) nr. 932/2014 al Comisiei si laart. 1 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 

Sprijin financiar exceptional cu caracter temporar 
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In Monitorul Oficial nr. 48 din 21 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 3070/2015

modificarea Metodologiei

centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant 

superior din Romania, aprobata prin Ordinul nr. 650/2014.

Principalele prevederi 

� CCOC este condus de un cadru didactic coordonator

personal didactic auxiliar care are formarea profesionala initiala ori continua 

dintre domeniile: psihologie, sociologie, stiintele educatiei, numit director al CCOC, 

desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administratie. 

� Acesta prezinta anual consiliului de administratie un raport asupra serviciilor oferit

publicat apoi pe site-ul institutiilor de invatamant superior.

Functionarea centrelor de 

in sistemul de invatamant superior

In Monitorul Oficial nr. 49 din 21 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 513

Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de 

promovare a personalului contractual.

Principalele prevederi 

� Prin promovare se asigura 

intr-un grad superior sau treapta profesionala superioara, intr

intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studi

� Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar

profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in care nu exista un 

asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in c

este incadrat intr-unul de nivel imediat superior.

� Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul 

bugetar se face prin examen, respectiv concurs pentru posturile vacante.

� Promovarea intr-o functie de conducer

prevederilor referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.

� Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior

urmare a obtinerii unei diplome de studii se face p

de functii in care persoana este incadrata intr

scurta sau de lunga durata, al carui grad profesional este imediat superior celui de 

debutant, cu mentinerea gradatiei avute la d

examenului organizat in acest sens, cu respectarea prevederilor art. 411, 44 si 45 din 

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzator functii

in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar platit din fonduri publice.

MEN a aprobat Regulamentul de organizare a examenului

 de promovare a personalului contractual

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 48 din 21 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 3070/2015 al ministrului Educatiei Si Cercetarii Stiintifice pentru 

modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea 

centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant 

superior din Romania, aprobata prin Ordinul nr. 650/2014.

 

CCOC este condus de un cadru didactic coordonator sau de o persoana incadrata ca 

personal didactic auxiliar care are formarea profesionala initiala ori continua 

dintre domeniile: psihologie, sociologie, stiintele educatiei, numit director al CCOC, 

desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administratie. 

Acesta prezinta anual consiliului de administratie un raport asupra serviciilor oferit

ul institutiilor de invatamant superior. 

Functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera 

in sistemul de invatamant superior 

In Monitorul Oficial nr. 49 din 21 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 5138/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de 

promovare a personalului contractual. 

 

Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual

un grad superior sau treapta profesionala superioara, intr-o functie de conducere ori 

o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior. 

Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte 

profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in care nu exista un 

asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in c

unul de nivel imediat superior. 

Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul 

se face prin examen, respectiv concurs pentru posturile vacante.

o functie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea 

prevederilor referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.

o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior

urmare a obtinerii unei diplome de studii se face prin transformarea postului din statul 

de functii in care persoana este incadrata intr-un post prevazut cu studii superioare de 

scurta sau de lunga durata, al carui grad profesional este imediat superior celui de 

debutant, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii si ulterior promovarii 

examenului organizat in acest sens, cu respectarea prevederilor art. 411, 44 si 45 din 

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare 

in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

tar platit din fonduri publice. 

MEN a aprobat Regulamentul de organizare a examenului

de promovare a personalului contractual

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 48 din 21 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei Si Cercetarii Stiintifice pentru 

izarea si functionarea 

centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant 

superior din Romania, aprobata prin Ordinul nr. 650/2014. 

sau de o persoana incadrata ca 

personal didactic auxiliar care are formarea profesionala initiala ori continua in unul 

dintre domeniile: psihologie, sociologie, stiintele educatiei, numit director al CCOC, 

desemnat prin decizia rectorului, cu avizul consiliului de administratie.  

Acesta prezinta anual consiliului de administratie un raport asupra serviciilor oferite, 

consiliere si orientare in cariera  

In Monitorul Oficial nr. 49 din 21 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de 

evolutia in cariera a personalului contractual, prin trecerea 

o functie de conducere ori 

in grade sau trepte 

profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in care nu exista un 

asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta 

Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul 

se face prin examen, respectiv concurs pentru posturile vacante. 

se face pe un post vacant cu respectarea 

prevederilor referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen. 

o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior ca 

rin transformarea postului din statul 

un post prevazut cu studii superioare de 

scurta sau de lunga durata, al carui grad profesional este imediat superior celui de 

ata promovarii si ulterior promovarii 

examenului organizat in acest sens, cu respectarea prevederilor art. 411, 44 si 45 din 

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

lor contractuale si a criteriilor de promovare 

in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

MEN a aprobat Regulamentul de organizare a examenului 

de promovare a personalului contractual 
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In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

26/2015 

Cercetarii Stiintifice

 

Principalele prevederi 

� Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, infiintat prin reorganizarea Ministerului 

Educatiei Nationale, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu 

personalitate juridica, care se organizeaza si f

� Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice are rol de sinteza si coordonare in aplicarea 

Strategiei si Programului de guvernare in domeniul educatiei

stiintifice, tehnologiei, dezvoltari

� Sediul principal al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice este in municipiul 

Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28

� Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizeaza si conduce sistemul natio

educatie, invatamant, cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare

exercitandu-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de 

activitate, si realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de resort politic

guvernamentala in domeniile sale de activitate.

� Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, ca 

publice centrale, are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si 

al resurselor umane din sfera educatiei

tehnologice si inovarii. 

� Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice proiecteaza, fundamenteaza si aplica 

strategiile nationale in domeniul educatiei

ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale parintilor, Consiliului National 

al Rectorilor, structurilor asociative ale universitatilor si scolilor de stat, particulare si 

confesionale, Consiliului Minoritatilor Nationale, sind

invatamant, asociatiilor reprezentative ale elevilor, asociatiilor reprezentative ale 

studentilor, autoritatilor administratiei publice, mediului de afaceri si organizatiilor 

neguvernamentale finantatoare care sustin programe ed

� Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in calitate de 

cercetare-dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din 

cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modifi

Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplineste atributiile in 

domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii, prin Autoritatea Nationala pentru 

Cercetare Stiintifica si Inovare, infiintata co

� In calitate de autoritate de stat pentru cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si 

inovare, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, asigura, prin intermediul Autoritatii 

Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, prevazu

elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii 

stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, iar, pe de alta parte, coordoneaza 

elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea po

national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economica 

durabila, accesul rezultatelor cercetarii si tehnologiilor dezvoltate pe piata interna si 

internationala, realizarea societatii inf

cresterea calitatii vietii acestuia.

A fost adoptata HG privind organizarea si functionarea

 Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiin

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

 

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii Stiintifice. 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, infiintat prin reorganizarea Ministerului 

, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu 

personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului.

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice are rol de sinteza si coordonare in aplicarea 

Strategiei si Programului de guvernare in domeniul educatiei, invatamantului, cercetarii 

stiintifice, tehnologiei, dezvoltarii tehnologice si inovarii. 

Sediul principal al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice este in municipiul 

Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizeaza si conduce sistemul natio

educatie, invatamant, cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare

si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de 

activitate, si realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de resort politic

guvernamentala in domeniile sale de activitate. 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, ca organ de specialitate al administratiei 

publice centrale, are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si 

n sfera educatiei, invatamantului, cercetarii stiintifice, dezvoltarii 

 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice proiecteaza, fundamenteaza si aplica 

strategiile nationale in domeniul educatiei, cu consultarea asociatiilor rep

ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale parintilor, Consiliului National 

al Rectorilor, structurilor asociative ale universitatilor si scolilor de stat, particulare si 

confesionale, Consiliului Minoritatilor Nationale, sindicatelor reprezentative din 

invatamant, asociatiilor reprezentative ale elevilor, asociatiilor reprezentative ale 

studentilor, autoritatilor administratiei publice, mediului de afaceri si organizatiilor 

neguvernamentale finantatoare care sustin programe educative. 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in calitate de autoritate de stat pentru 

, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 57/2002 privind 

cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplineste atributiile in 

domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii, prin Autoritatea Nationala pentru 

Cercetare Stiintifica si Inovare, infiintata conform legii. 

autoritate de stat pentru cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si 

, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, asigura, prin intermediul Autoritatii 

Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, prevazuta in anexa nr. 6, pe de o parte, 

elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii 

stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, iar, pe de alta parte, coordoneaza 

elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor pentru largirea patrimoniului 

national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economica 

durabila, accesul rezultatelor cercetarii si tehnologiilor dezvoltate pe piata interna si 

internationala, realizarea societatii informationale, satisfacerea nevoilor cetateanului si 

cresterea calitatii vietii acestuia. 

A fost adoptata HG privind organizarea si functionarea

Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, infiintat prin reorganizarea Ministerului 

, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu 

unctioneaza in subordinea Guvernului. 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice are rol de sinteza si coordonare in aplicarea 

, invatamantului, cercetarii 

Sediul principal al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice este in municipiul 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizeaza si conduce sistemul national de 

educatie, invatamant, cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, 

si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de 

activitate, si realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de resort politica 

organ de specialitate al administratiei 

publice centrale, are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si 

, invatamantului, cercetarii stiintifice, dezvoltarii 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice proiecteaza, fundamenteaza si aplica 

, cu consultarea asociatiilor reprezentative 

ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale parintilor, Consiliului National 

al Rectorilor, structurilor asociative ale universitatilor si scolilor de stat, particulare si 

icatelor reprezentative din 

invatamant, asociatiilor reprezentative ale elevilor, asociatiilor reprezentative ale 

studentilor, autoritatilor administratiei publice, mediului de afaceri si organizatiilor 

autoritate de stat pentru 

nr. 57/2002 privind 

cari si completari prin 

Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplineste atributiile in 

domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii, prin Autoritatea Nationala pentru 

autoritate de stat pentru cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si 

, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, asigura, prin intermediul Autoritatii 

ta in anexa nr. 6, pe de o parte, 

elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor in domeniul cercetarii 

stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, iar, pe de alta parte, coordoneaza 

liticilor pentru largirea patrimoniului 

national si international de cercetare, tehnologie si inovare, dezvoltarea economica 

durabila, accesul rezultatelor cercetarii si tehnologiilor dezvoltate pe piata interna si 

ormationale, satisfacerea nevoilor cetateanului si 

A fost adoptata HG privind organizarea si functionarea 

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale

cu personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului, 

avand sediul in municipiul Bucuresti, 

� Ministerul Transporturilor stabileste politica in domeniul transporturilor la nivel 

national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare 

a activitatilor de transport in cadrul poli

autoritate de stat in domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport.

� Ministerul Transporturilor este autoritatea publica centrala responsabila cu 

implementarea politicilor de transport

� Ministerul Transporturilor, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei 

publice centrale, indeplineste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

urmatoarele atributii principale

• elaboreaza si supune sp

transporturilor

acestei infrastructuri la dispozitia utilizatorilor, potrivit legii, in limita domeniului 

sau de activitate;

• elaboreaza poli

• elaboreaza si implementeaza strategii

domeniul infrastructurii de transport, in limita domeniului sau de activitate, 

precum si al activitatilor de transport, in concordanta 

internationale etc. 

Guvernul a adoptat HG privind organizarea

 functionarea Ministerului T

In Monitorul Oficial nr. 50 din 21 ianuarie 2015 a fost publicata 

22/2015 

536/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru 

Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public

Promovarea Exporturilor.

Principalele prevederi 

� Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public

continuare Departamentul. se organizeaza si functioneaza ca o

administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al 

Guvernului. 

� Departamentul are atributii in coordonarea, monitorizarea si aplicarea politicii 

Guvernului la nivel national in domeniul promo

implementarii investitiilor straine

Functionarea Departamentului pentru Proiecte

 de Infrastructura si Investitii Straine

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 50 din 21 ianuarie 2015 a fost publicata 

21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

 

 

Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale

cu personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului, 

avand sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

Ministerul Transporturilor stabileste politica in domeniul transporturilor la nivel 

, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare 

a activitatilor de transport in cadrul politicii generale a Guvernului si indeplineste rolul de 

autoritate de stat in domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport.

Ministerul Transporturilor este autoritatea publica centrala responsabila cu 

implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Ministerul Transporturilor, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei 

indeplineste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

urmatoarele atributii principale: 

elaboreaza si supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul 

transporturilor, administrarea si utilizarea infrastructurii de transport si punerea 

acestei infrastructuri la dispozitia utilizatorilor, potrivit legii, in limita domeniului 

sau de activitate; 

elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor; 

elaboreaza si implementeaza strategii, politici si programe de dezvoltare in 

domeniul infrastructurii de transport, in limita domeniului sau de activitate, 

precum si al activitatilor de transport, in concordanta cu strategiile nationale si 

internationale etc.  

Guvernul a adoptat HG privind organizarea

si 

functionarea Ministerului Transporturilor

In Monitorul Oficial nr. 50 din 21 ianuarie 2015 a fost publicata 

22/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guv

536/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru 

Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public

Promovarea Exporturilor. 

 

Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat

continuare Departamentul. se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al 

administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al 

are atributii in coordonarea, monitorizarea si aplicarea politicii 

Guvernului la nivel national in domeniul promovarii, marketingului, atragerii si 

implementarii investitiilor straine directe si in domeniul parteneriatului public

Functionarea Departamentului pentru Proiecte

de Infrastructura si Investitii Straine 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 50 din 21 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor. 

Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, 

cu personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului, 

icu Golescu nr. 38, sectorul 1. 

Ministerul Transporturilor stabileste politica in domeniul transporturilor la nivel 

, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare 

ticii generale a Guvernului si indeplineste rolul de 

autoritate de stat in domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport. 

Ministerul Transporturilor este autoritatea publica centrala responsabila cu 

tate la nivelul Uniunii Europene. 

Ministerul Transporturilor, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei 

indeplineste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, 

re aprobare cadrul legislativ privind domeniul 

, administrarea si utilizarea infrastructurii de transport si punerea 

acestei infrastructuri la dispozitia utilizatorilor, potrivit legii, in limita domeniului 

 

, politici si programe de dezvoltare in 

domeniul infrastructurii de transport, in limita domeniului sau de activitate, 

cu strategiile nationale si 

Guvernul a adoptat HG privind organizarea 

ransporturilor 

In Monitorul Oficial nr. 50 din 21 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

536/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru 

Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si 

Privat, denumit in 

rgan de specialitate al 

administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al 

are atributii in coordonarea, monitorizarea si aplicarea politicii 

varii, marketingului, atragerii si 

directe si in domeniul parteneriatului public-privat. 

Functionarea Departamentului pentru Proiecte 
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In Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata 

38/2015

Apelor si Padurilor.

 

Principalele prevederi 

� Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor se organizeaza si functioneaza ca organ de 

specialitate al administratiei publice centrale

Guvernului. 

� Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor isi 

planificare strategica, dezvoltare durabila, infrastructura de mediu, gospodarirea apelor, 

meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbari climatice, arii naturale protejate, 

gestionarea deseurilor, gestionarea subst

conservarea biodiversitatii, biosecuritatii, gestionarea calitatii aerului si zgomotului 

ambiant, managementul fondului forestier si cinegetic.

� Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor realizeaza politica la nivel natio

domeniile mediului, schimbarilor climatice, gospodaririi apelor si silviculturii

la toate sectoarele si subsectoarele pe care le administreaza, elaboreaza strategia si 

reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activit

generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in 

domeniile sale de competenta, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, 

coordonare, monitorizare, inspectie si control in aceste domenii.

� Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

procesului de elaborare, implementare, monitorizare si revizuire a Strategiei nationale 

de dezvoltare durabila

� Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

cerintelor privind protectia mediului 

cerintele si standardele europene si internationale.

� Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

si respectarea planurilor de masuri asumate pentru indeplinirea acestora, pentru 

sectoarele mediu, in acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 

2014—2020 si Programul operational Infrastructura mare 2014

� Ministerul Mediului, Apelor si Paduri

pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007

European si al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu 

(LIFE+). 

� Ministerul Mediului, Apelor si Paduri

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institutional pentru 

coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin 

Mecanismul financiar al Spatiului Econo

norvegian pe perioada de programare 2009

prin Legea nr. 246/2013, pentru Programele RO02 

ecosistemelor, RO04 

schimbarile climatice. 

� Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

nr. 12, sectorul 5. 

Functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

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

 

In Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata 

38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, 

Apelor si Padurilor. 

 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor se organizeaza si functioneaza ca organ de 

specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor isi desfasoara activitatea in domeniile

planificare strategica, dezvoltare durabila, infrastructura de mediu, gospodarirea apelor, 

meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbari climatice, arii naturale protejate, 

gestionarea deseurilor, gestionarea substantelor si preparatelor periculoase, 

conservarea biodiversitatii, biosecuritatii, gestionarea calitatii aerului si zgomotului 

ambiant, managementul fondului forestier si cinegetic. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor realizeaza politica la nivel natio

domeniile mediului, schimbarilor climatice, gospodaririi apelor si silviculturii

la toate sectoarele si subsectoarele pe care le administreaza, elaboreaza strategia si 

reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii 

generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in 

domeniile sale de competenta, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, 

coordonare, monitorizare, inspectie si control in aceste domenii. 

nisterul Mediului, Apelor si Padurilor asigura coordonarea interministeriala a 

procesului de elaborare, implementare, monitorizare si revizuire a Strategiei nationale 

de dezvoltare durabila. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor coordoneaza activitatea 

cerintelor privind protectia mediului in celelalte politici sectoriale, in concordanta cu 

cerintele si standardele europene si internationale. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor asigura indeplinirea conditionalitatilor ex

ctarea planurilor de masuri asumate pentru indeplinirea acestora, pentru 

, in acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 

2020 si Programul operational Infrastructura mare 2014-2020. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor este desemnat ca autoritate competenta 

pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007

European si al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor este desemnat Operator de program

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institutional pentru 

coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin 

Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si prin Mecanismul financiar 

norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 246/2013, pentru Programele RO02 - Biodiversitate si servicii ale 

ecosistemelor, RO04 - Reducerea substantelor periculoase si RO07 

 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii 

Functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

d organizarea si functionarea Ministerului Mediului, 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor se organizeaza si functioneaza ca organ de 

, cu personalitate juridica, in subordinea 

desfasoara activitatea in domeniile: 

planificare strategica, dezvoltare durabila, infrastructura de mediu, gospodarirea apelor, 

meteorologie, hidrologie, hidrogeologie, schimbari climatice, arii naturale protejate, 

antelor si preparatelor periculoase, 

conservarea biodiversitatii, biosecuritatii, gestionarea calitatii aerului si zgomotului 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor realizeaza politica la nivel national in 

domeniile mediului, schimbarilor climatice, gospodaririi apelor si silviculturii cu privire 

la toate sectoarele si subsectoarele pe care le administreaza, elaboreaza strategia si 

ati in cadrul politicii 

generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in 

domeniile sale de competenta, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, 

asigura coordonarea interministeriala a 

procesului de elaborare, implementare, monitorizare si revizuire a Strategiei nationale 

coordoneaza activitatea de integrare a 

in celelalte politici sectoriale, in concordanta cu 

asigura indeplinirea conditionalitatilor ex-ante 

ctarea planurilor de masuri asumate pentru indeplinirea acestora, pentru 

, in acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 

 

lor este desemnat ca autoritate competenta 

pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu 

lor este desemnat Operator de program, conform 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institutional pentru 

coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin 

mic European si prin Mecanismul financiar 

2014, aprobata cu modificari si completari 

Biodiversitate si servicii ale 

culoase si RO07 - Adaptarea la 

are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii 

Functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor 
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In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 761 din 17 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea 

Ordonantei 

unor masuri privind administratia publica locala.

 

Principalele prevederi 

� Pe rol se afla solutionarea 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014

masuri privind administratia publica locala, obiectie formulata de un numar de 130 de 

deputati si senatori apartinan

ale Partidului Democrat

� In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate

urgenta a Guvernului incalca art. 115 alin. (4) din Constitutie intrucat 

conditiile in care nu exista nicio situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare 

sa nu poata fi amanata. 

� Se apreciaza ca ordonanta de urgenta incalca art. 147 alin. (4) din Constitutie 

la obligativitatea deciziilor

acesteia. In acest sens sunt invocateDecizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 

1.167 din 11 decembrie 2007, Decizia nr. 273 din 24 februarie 2009, Decizia nr. 613 din 

12 mai 2011, Decizia nr. 1.461 din 8 noiembrie 2011, Decizia nr. 153 din 12 martie 2013 

si Decizia nr. 280 din 23 mai 2013. Se concluzioneaza ca incurajarea traseismului politic la 

nivelul alesilor locali, pentru o perioada limitata de timp, este lipsita si de legitimitate 

democratica, nefiind necesara intr

� Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de neconstitutionalitate

a constatat ca prevederile Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 55/2014 pentru regl

sunt neconstitutionale

� Parlamentul, in baza art. 115 alin. (8) si art. 147 alin. (2) din Constitutie, urmeaza sa 

reglementeze, prin legea de respingere, masurile necesare cu privire la efectele ju

produse pe perioada de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 

pentru a le pune de acord cu decizia Curtii Constitutionale.

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor Prof. univ. dr. Valer Dorneanu si prof. univ. 

dr. Tudorel Toader se arata:

� In dezacord cu opinia majoritara care a promovat solutia pronuntata prin Decizia nr. 

761 din 17 decembrie 2014, consideram ca obiectia de neconstitutionalitate

dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/201

pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala 

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

� In acord cu solutia adoptata 

decembrie 2014, aceea de constatare a neconstitutionalitatii dispozitiilor Legii privind 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 

masuri privind administratia publica locala in raport cuart. 1 alin. (3) si

(4) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, 

neconstitutionalitatea acestui act normativ si in raport cu dispozitiile art. 115 alin. (6) 

din Constitutie - text constitutional invocat de autorii obiectiei 

CC: Legea de aprobare a OUG pentru reglementarea unor masuri privind 

administratia publica locala este necostitutionala

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 761 din 17 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea 

unor masuri privind administratia publica locala. 

 

Pe rol se afla solutionarea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 

masuri privind administratia publica locala, obiectie formulata de un numar de 130 de 

deputati si senatori apartinand grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si 

ale Partidului Democrat-Liberal.  

motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca ordonanta de 

urgenta a Guvernului incalca art. 115 alin. (4) din Constitutie intrucat 

conditiile in care nu exista nicio situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare 

sa nu poata fi amanata.  

Se apreciaza ca ordonanta de urgenta incalca art. 147 alin. (4) din Constitutie 

la obligativitatea deciziilor Curtii Constitutionale, intrucat nu respecta jurisprudenta 

acesteia. In acest sens sunt invocateDecizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 

1.167 din 11 decembrie 2007, Decizia nr. 273 din 24 februarie 2009, Decizia nr. 613 din 

nr. 1.461 din 8 noiembrie 2011, Decizia nr. 153 din 12 martie 2013 

si Decizia nr. 280 din 23 mai 2013. Se concluzioneaza ca incurajarea traseismului politic la 

nivelul alesilor locali, pentru o perioada limitata de timp, este lipsita si de legitimitate 

mocratica, nefiind necesara intr-o societate democratica. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de neconstitutionalitate

a constatat ca prevederile Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala 

sunt neconstitutionale. 

Parlamentul, in baza art. 115 alin. (8) si art. 147 alin. (2) din Constitutie, urmeaza sa 

reglementeze, prin legea de respingere, masurile necesare cu privire la efectele ju

produse pe perioada de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 

pentru a le pune de acord cu decizia Curtii Constitutionale. 

opiniei separate a judecatorilor Prof. univ. dr. Valer Dorneanu si prof. univ. 

se arata: 

dezacord cu opinia majoritara care a promovat solutia pronuntata prin Decizia nr. 

761 din 17 decembrie 2014, consideram ca obiectia de neconstitutionalitate

dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/201

pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala 

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

In acord cu solutia adoptata - cu majoritate de voturi - prin Decizia nr. 76

aceea de constatare a neconstitutionalitatii dispozitiilor Legii privind 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 

masuri privind administratia publica locala in raport cuart. 1 alin. (3) si

(4) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, consideram ca trebuia constatata 

neconstitutionalitatea acestui act normativ si in raport cu dispozitiile art. 115 alin. (6) 

text constitutional invocat de autorii obiectiei de neconstitutionalitate

CC: Legea de aprobare a OUG pentru reglementarea unor masuri privind 

administratia publica locala este necostitutionala

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 761 din 17 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea 

de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea 

i de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind 

pentru reglementarea unor 

masuri privind administratia publica locala, obiectie formulata de un numar de 130 de 

d grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si 

autorii acesteia sustin ca ordonanta de 

urgenta a Guvernului incalca art. 115 alin. (4) din Constitutie intrucat a fost adoptata in 

conditiile in care nu exista nicio situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare 

Se apreciaza ca ordonanta de urgenta incalca art. 147 alin. (4) din Constitutie referitor 

Curtii Constitutionale, intrucat nu respecta jurisprudenta 

acesteia. In acest sens sunt invocateDecizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 

1.167 din 11 decembrie 2007, Decizia nr. 273 din 24 februarie 2009, Decizia nr. 613 din 

nr. 1.461 din 8 noiembrie 2011, Decizia nr. 153 din 12 martie 2013 

si Decizia nr. 280 din 23 mai 2013. Se concluzioneaza ca incurajarea traseismului politic la 

nivelul alesilor locali, pentru o perioada limitata de timp, este lipsita si de legitimitate 

Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de neconstitutionalitate formulate si 

a constatat ca prevederile Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

ementarea unor masuri privind administratia publica locala 

Parlamentul, in baza art. 115 alin. (8) si art. 147 alin. (2) din Constitutie, urmeaza sa 

reglementeze, prin legea de respingere, masurile necesare cu privire la efectele juridice 

produse pe perioada de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 

opiniei separate a judecatorilor Prof. univ. dr. Valer Dorneanu si prof. univ. 

dezacord cu opinia majoritara care a promovat solutia pronuntata prin Decizia nr. 

761 din 17 decembrie 2014, consideram ca obiectia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 

pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala trebuia respinsa. 

Maria Pivniceru se arata: 

prin Decizia nr. 761 din 17 

aceea de constatare a neconstitutionalitatii dispozitiilor Legii privind 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 

masuri privind administratia publica locala in raport cuart. 1 alin. (3) si (5), art. 115 alin. 

consideram ca trebuia constatata 

neconstitutionalitatea acestui act normativ si in raport cu dispozitiile art. 115 alin. (6) 

de neconstitutionalitate. 

CC: Legea de aprobare a OUG pentru reglementarea unor masuri privind 

administratia publica locala este necostitutionala 
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In Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 662 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771alin. (6) te

finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 4 febr

Judecatoria Cornetu a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77

Codul fiscal, exceptie rid

din Bucuresti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea plangerii formulate impotriva 

incheierii de respingere a cererii de reexaminare a incheierii prin care s

intabularea dreptului 

Imobiliara Ilfov — Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

legale criticate ingradesc dreptul de

persoane, respectiv a debitorului urmarit in procedura de executare ce s

adjudecarea bunului, adjudecatarul se afla in imposibilitatea de a

proprietate dobandit.  

� Apreciaza ca in mod gresit se impune adjudecatarului sa faca dovada achitarii 

impozitului pe transferul dreptului de proprietate, intrucat obligatia de declarare a 

venitului si plata impozitului revin vanzatorului. 

� Astfel, imobilul fiind dobandit printr

depuna declaratia de venit

dreptului de proprietate numai in situatia in care ar fi ramas suma respectiva dupa 

achitarea creantelor debitorului.

� Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate

Comerciala „Vanadis 94 Prod Corn" 

al Judecatoriei Cornetu 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale in masura in care legea nu 

il obliga pe cumparatorul adjudecatar sa faca dovada platii impozitului datorat de 

instrainatorul debitor pentru a

proprietate. 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor,Petre Lazaroiu, Toni Grebla si Valer Dorneanu 

se arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara, apreciem ca exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 771 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 priv

respinsa. 

CC a admis exceptia de neconstitution

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

 

In Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 662 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771alin. (6) te

finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Prin Incheierea din 4 februarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 5.289/1.748/2013, 

Judecatoria Cornetu a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77
1
 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind 

, exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Vanadis 94 Prad Corn” 

o cauza avand ca obiect solutionarea plangerii formulate impotriva 

incheierii de respingere a cererii de reexaminare a incheierii prin care s

intabularea dreptului de proprietate, emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile 

legale criticate ingradesc dreptul de proprietate prin faptul ca din culpa unei alte 

persoane, respectiv a debitorului urmarit in procedura de executare ce s

adjudecarea bunului, adjudecatarul se afla in imposibilitatea de a-si intabula dreptul de 

 

in mod gresit se impune adjudecatarului sa faca dovada achitarii 

pe transferul dreptului de proprietate, intrucat obligatia de declarare a 

venitului si plata impozitului revin vanzatorului.  

imobilul fiind dobandit printr-un act de adjudecare, debitorul avea obligatia sa 

depuna declaratia de venit, iar executorul putea retine impozitul aferent transferului 

dreptului de proprietate numai in situatia in care ar fi ramas suma respectiva dupa 

achitarea creantelor debitorului. 

Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea 

Comerciala „Vanadis 94 Prod Corn" - S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 5.289/1.748/2013 

al Judecatoriei Cornetu si a constatat ca dispozitiile art. 771 alin. (6) teza finala 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale in masura in care legea nu 

il obliga pe cumparatorul adjudecatar sa faca dovada platii impozitului datorat de 

instrainatorul debitor pentru a-si putea inscrie in cartea funciara dreptul sau d

opiniei separate a judecatorilor,Petre Lazaroiu, Toni Grebla si Valer Dorneanu 

dezacord cu opinia majoritara, apreciem ca exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 771 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ar fi trebuit 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77

(6) din Codul fiscal 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 662 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771alin. (6) teza 

uarie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 5.289/1.748/2013, 

Judecatoria Cornetu a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de 

alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind 

icata de Societatea Comerciala „Vanadis 94 Prad Corn” - S.R.L. 

o cauza avand ca obiect solutionarea plangerii formulate impotriva 

incheierii de respingere a cererii de reexaminare a incheierii prin care s-a respins 

de proprietate, emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate 

se sustine, in esenta, ca dispozitiile 

proprietate prin faptul ca din culpa unei alte 

persoane, respectiv a debitorului urmarit in procedura de executare ce s-a finalizat prin 

si intabula dreptul de 

in mod gresit se impune adjudecatarului sa faca dovada achitarii 

pe transferul dreptului de proprietate, intrucat obligatia de declarare a 

de adjudecare, debitorul avea obligatia sa 

, iar executorul putea retine impozitul aferent transferului 

dreptului de proprietate numai in situatia in care ar fi ramas suma respectiva dupa 

ridicata de Societatea 

S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 5.289/1.748/2013 

si a constatat ca dispozitiile art. 771 alin. (6) teza finala din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constitutionale in masura in care legea nu 

il obliga pe cumparatorul adjudecatar sa faca dovada platii impozitului datorat de 

si putea inscrie in cartea funciara dreptul sau de 

opiniei separate a judecatorilor,Petre Lazaroiu, Toni Grebla si Valer Dorneanu 

dezacord cu opinia majoritara, apreciem ca exceptia de neconstitutionalitate a 

ind Codul fiscal ar fi trebuit 

alitate a dispozitiilor art. 771 alin. 
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In Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 683 din 19 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193,art. 194 alin. 

(1), art. 196 alin. (2) si 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal.

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 29 aprilie 2014

sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

196 alin. (2) si (3) raportat la art. 194 alin. (1) si art. 193 din Codul penal

4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, exceptie ridicata din oficiu de instanta de 

judecata intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cauze penale in care se fac 

cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de vatamare corporala din 

pedepsita de art. 184 alin. 1 si 3 din Codul penal din 1969

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

mentionate incalca dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea in drepturi, la 

accesul liber la justitie si la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica. 

� Astfel, dezincriminarea infractiunii de vatamare corporala din culpa savarsita ca 

urmare a nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru 

efectuarea unei activitati, ce are ca rezultat vatamari corporale ce necesita pana la 90 

de zile de ingrijiri medicale, este neconstitutionala

necesara a justifica protectia sociala cu caracter public, penal, avand in vedere, de 

exemplu, frecventa mare a accidentelor de circulatie soldate cu vatamari corporale, prin 

raportare la egalitatea in fata legii 

condamnati definitiv pentru fapte similare de vatamare corporala din culpa ce

necesitat peste 10 zile de ingrijiri medicale. 

� Instanta apreciaza totodata ca 

sociala este evident ridicata garantarea dreptului la integritate fizica si psihica si a 

accesului la justitie este

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

ridicata din oficiu de instanta de judecata in Dosarul nr. 54.154/301/2013 al Judecatoriei 

Sectorului 3 Bucuresti 

art. 196 alin. (2) si (3) si art. 4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 dinLegea nr. 187/2012 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constitutionale 

in raport cu criticile formulate.

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

arata: 

� In dezacord cu solutia adoptata

noiembrie 2014, consideram ca 

care a fost dezincriminata infractiunea de vatamare corporala care a avut ca rezultat 

producerea unor leziuni care au necesitat pentru vindecare cel mult 90 de zile

deoarece este afectat dreptul la integritate fizica consacrat de art. 22 alin. (1) din

Constitutie. 

CC a respins cu opinie separata exceptia

 de neconstitutionalitate a art 193 NCP

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 683 din 19 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193,art. 194 alin. 

(1), art. 196 alin. (2) si (3) si art. 4 din Codul penal cu aplicareaart. 3 din 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal. 

 

Incheierea din 29 aprilie 2014 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti 

at Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

196 alin. (2) si (3) raportat la art. 194 alin. (1) si art. 193 din Codul penal

4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, exceptie ridicata din oficiu de instanta de 

o cauza avand ca obiect solutionarea unei cauze penale in care se fac 

cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de vatamare corporala din 

pedepsita de art. 184 alin. 1 si 3 din Codul penal din 1969 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile legale 

mentionate incalca dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea in drepturi, la 

l liber la justitie si la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica. 

dezincriminarea infractiunii de vatamare corporala din culpa savarsita ca 

urmare a nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru 

ei activitati, ce are ca rezultat vatamari corporale ce necesita pana la 90 

de zile de ingrijiri medicale, este neconstitutionala, fapta fiind de natura si gravitatea 

necesara a justifica protectia sociala cu caracter public, penal, avand in vedere, de 

mplu, frecventa mare a accidentelor de circulatie soldate cu vatamari corporale, prin 

raportare la egalitatea in fata legii - fiind evidenta discriminarea fata de cei judecati si 

condamnati definitiv pentru fapte similare de vatamare corporala din culpa ce

necesitat peste 10 zile de ingrijiri medicale.  

Instanta apreciaza totodata ca prin dezincriminarea acestei fapte a carei periculozitate 

sociala este evident ridicata garantarea dreptului la integritate fizica si psihica si a 

accesului la justitie este inlaturata. 

Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate

ridicata din oficiu de instanta de judecata in Dosarul nr. 54.154/301/2013 al Judecatoriei 

Sectorului 3 Bucuresti - Sectia penala si constata ca dispozitiile art. 193,

art. 196 alin. (2) si (3) si art. 4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 dinLegea nr. 187/2012 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constitutionale 

in raport cu criticile formulate. 

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

dezacord cu solutia adoptata, cu majoritate de voturi, prin Decizia nr. 683 din 19 

consideram ca sunt neconstitutionale dispozitiile legale criticate prin 

care a fost dezincriminata infractiunea de vatamare corporala care a avut ca rezultat 

producerea unor leziuni care au necesitat pentru vindecare cel mult 90 de zile

deoarece este afectat dreptul la integritate fizica consacrat de art. 22 alin. (1) din

CC a respins cu opinie separata exceptia 

de neconstitutionalitate a art 193 NCP 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 683 din 19 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193,art. 194 alin. 

(3) si art. 4 din Codul penal cu aplicareaart. 3 din 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 

Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti — Sectia penala a 

at Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

196 alin. (2) si (3) raportat la art. 194 alin. (1) si art. 193 din Codul penal, precum si art. 

4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, exceptie ridicata din oficiu de instanta de 

o cauza avand ca obiect solutionarea unei cauze penale in care se fac 

cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa prevazuta si 

se sustine ca prevederile legale 

mentionate incalca dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea in drepturi, la 

l liber la justitie si la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica.  

dezincriminarea infractiunii de vatamare corporala din culpa savarsita ca 

urmare a nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru 

ei activitati, ce are ca rezultat vatamari corporale ce necesita pana la 90 

, fapta fiind de natura si gravitatea 

necesara a justifica protectia sociala cu caracter public, penal, avand in vedere, de 

mplu, frecventa mare a accidentelor de circulatie soldate cu vatamari corporale, prin 

fiind evidenta discriminarea fata de cei judecati si 

condamnati definitiv pentru fapte similare de vatamare corporala din culpa ce au 

dezincriminarea acestei fapte a carei periculozitate 

sociala este evident ridicata garantarea dreptului la integritate fizica si psihica si a 

Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate 

ridicata din oficiu de instanta de judecata in Dosarul nr. 54.154/301/2013 al Judecatoriei 

art. 193, art. 194 alin. (1), 

art. 196 alin. (2) si (3) si art. 4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 dinLegea nr. 187/2012 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constitutionale 

Maria Pivniceru se 

, cu majoritate de voturi, prin Decizia nr. 683 din 19 

sunt neconstitutionale dispozitiile legale criticate prin 

care a fost dezincriminata infractiunea de vatamare corporala care a avut ca rezultat 

producerea unor leziuni care au necesitat pentru vindecare cel mult 90 de zile, 

deoarece este afectat dreptul la integritate fizica consacrat de art. 22 alin. (1) din 
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In 

nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (2) din 

Legea invatamantului nr. 84/1995, art

educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a dispozitiilor art. 61 alin. (3) 

din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii 

Constitutionale.

 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 28 mai 2014 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii invatamantului 

nr. 84/1995, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale art. 61 a

47/1992 privind organizarea si func

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate 

84/1995preluate de dispozitiile Legii nr. 1/2011 sunt neconstitutionale. Astfe

este reglementata ca disciplina ce face parte din trunchiul comun a structurii 

educationale si cuprinde elemente specifice confesionale de dogmatica, catehism si 

liturgica.  

� Prin urmare, copiii din Romania sunt obligati sa participe la disciplin

care incalca dreptul la libertatea de gandire

cat si a parintilor lor.  

� Este adevarat ca dispozitiile legale criticate dau posibilitatea parintilor sa solicite in scris 

ca elevul sa nu frecventeze aceste ore, dar aceasta reglementare nu anuleaza caracterul 

obligatoriu al studierii disciplinei Religie, intrucat pana la solicitarea scrisa copilul este 

obligat sa studieze disciplina confesionala. 

� Caracterul obligatoriu al acestei discipline

disciplinelor obligatorii creeaza o presiune asupra copiilor si parintilor acestora care ii 

determina sa actioneze cu greu sau chiar sa nu actioneze in situatia in care ar dori sa nu 

frecventeze acele cursuri. Log

studieze disciplina Religie si nicidecum ca acestia sa fie pusi in situatia de a solicita in 

scris ca nu doresc frecventarea cursurilor de Religie de catre copii. 

� Curtea Constitutionala a d

• Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate 

nr. 2.954/200/2013 al Judecatoriei Buzau 

dispozitiile art. 9 alin. (2) teza intai din Legea invatamantului nr. 84/1995 si art. 

18 alin. (2) teza intai din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt 

neconstitutionale.

• Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate

acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante 

art. 9 alin. (1) si alin. (2) teza a doua si a treia din Legea invatamantului nr. 

84/1995, precum si dispozitiile art. 18 alin. (1) si alin. (2) teza a doua si a treia 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt constitutionale

criticile formulate.

• Respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate

art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 

Constitutionale, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi 

instante. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 alin. (2)

 din Legea invatamantului nr. 84/1995

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

 

In Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (2) din 

Legea invatamantului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) si (2) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a dispozitiilor art. 61 alin. (3) 

din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii 

Constitutionale. 

 

rin Incheierea din 28 mai 2014 Judecatoria Buzau - Sectia civila a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii invatamantului 

nr. 84/1995, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale art. 61 alin. (3) dinLegea nr. 

privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile din Legea nr. 

84/1995preluate de dispozitiile Legii nr. 1/2011 sunt neconstitutionale. Astfe

este reglementata ca disciplina ce face parte din trunchiul comun a structurii 

educationale si cuprinde elemente specifice confesionale de dogmatica, catehism si 

copiii din Romania sunt obligati sa participe la disciplin

care incalca dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si de religie, atat a acestora, 

 

Este adevarat ca dispozitiile legale criticate dau posibilitatea parintilor sa solicite in scris 

venteze aceste ore, dar aceasta reglementare nu anuleaza caracterul 

obligatoriu al studierii disciplinei Religie, intrucat pana la solicitarea scrisa copilul este 

obligat sa studieze disciplina confesionala.  

Caracterul obligatoriu al acestei discipline ce face parte din trunchiul comun al tuturor 

disciplinelor obligatorii creeaza o presiune asupra copiilor si parintilor acestora care ii 

determina sa actioneze cu greu sau chiar sa nu actioneze in situatia in care ar dori sa nu 

frecventeze acele cursuri. Logic ar fi fost ca parintii sa fie cei care solicita ca un copil sa 

studieze disciplina Religie si nicidecum ca acestia sa fie pusi in situatia de a solicita in 

scris ca nu doresc frecventarea cursurilor de Religie de catre copii.  

Curtea Constitutionala a decis: 

Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de Emil Moise in Dosarul 

nr. 2.954/200/2013 al Judecatoriei Buzau - Sectia civila si a constatat ca 

dispozitiile art. 9 alin. (2) teza intai din Legea invatamantului nr. 84/1995 si art. 

2) teza intai din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt 

neconstitutionale. 

Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate

acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante si a constatat ca dispozitiile 

1) si alin. (2) teza a doua si a treia din Legea invatamantului nr. 

84/1995, precum si dispozitiile art. 18 alin. (1) si alin. (2) teza a doua si a treia 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt constitutionale

criticile formulate. 

gerea, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate

art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii 

stitutionale, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 alin. (2)

din Legea invatamantului nr. 84/1995 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (2) din 

. 18 alin. (1) si (2) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a dispozitiilor art. 61 alin. (3) 

din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii 

Sectia civila a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii invatamantului 

lin. (3) dinLegea nr. 

se sustine ca prevederile din Legea nr. 

84/1995preluate de dispozitiile Legii nr. 1/2011 sunt neconstitutionale. Astfel, Religia 

este reglementata ca disciplina ce face parte din trunchiul comun a structurii 

educationale si cuprinde elemente specifice confesionale de dogmatica, catehism si 

copiii din Romania sunt obligati sa participe la disciplina Religie, situatie 

, de constiinta si de religie, atat a acestora, 

Este adevarat ca dispozitiile legale criticate dau posibilitatea parintilor sa solicite in scris 

venteze aceste ore, dar aceasta reglementare nu anuleaza caracterul 

obligatoriu al studierii disciplinei Religie, intrucat pana la solicitarea scrisa copilul este 

face parte din trunchiul comun al tuturor 

disciplinelor obligatorii creeaza o presiune asupra copiilor si parintilor acestora care ii 

determina sa actioneze cu greu sau chiar sa nu actioneze in situatia in care ar dori sa nu 

ic ar fi fost ca parintii sa fie cei care solicita ca un copil sa 

studieze disciplina Religie si nicidecum ca acestia sa fie pusi in situatia de a solicita in 

ridicata de Emil Moise in Dosarul 

si a constatat ca 

dispozitiile art. 9 alin. (2) teza intai din Legea invatamantului nr. 84/1995 si art. 

2) teza intai din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt 

Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

si a constatat ca dispozitiile 

1) si alin. (2) teza a doua si a treia din Legea invatamantului nr. 

84/1995, precum si dispozitiile art. 18 alin. (1) si alin. (2) teza a doua si a treia 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sunt constitutionale in raport cu 

gerea, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

privind organizarea si functionarea Curtii 

stitutionale, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 alin. (2) 
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In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 663 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art

de procedura penala.

 

Principalele prevederi 

� Prin Decizia penala nr. 146 din 17 aprilie 2014 

Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 339

din Codul de procedura penala

cauza avand ca obiect solutionarea unor contestatii formulate impotriva incheierii 

judecatorului de camera preliminara.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate 

sunt neconstitutionale, deoarece procedura in camera preliminara permite accesul la 

justitie numai pentru inculpat, in timp ce celelalte parti ori subiectii procesuali principali 

din cauza sunt exceptati. 

� De asemenea, judecatorul de camera preliminara,

formulate impotriva actelor si solutiilor dispuse de procuror, cat si cererile si exceptiile 

cu privire la rechizitoriu, ar trebui sa fie incompatibil cu functia de judecata pe fond

� Totodata, se produce „

de la aplicarea noului cod de procedura penala, in conditiile in care judecatorul de 

camera preliminara este denuntat ca incompatibil dupa ce s

legalitatii sesizarii prin rechizitoriu, a 

procuror si a legalitatii probelor administrate la urmarirea penala”. In plus, un alt neajuns 

care afecteaza dispozitiile constitutionale invocate consta in faptul ca procedura in 

camera preliminara se soluti

� Curtea Constitutionala a decis

• Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Filimon in Dosarul nr. 4.844/324/2013/a1 al Tribunalului Galati 

a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in art. 341 alin. (10) din Codul de 

procedura penala potrivit careia judecatorul de camera preliminara se 

pronunta „fara participarea procurorului si a inculpatului” este 

neconstitutionala

• Respingerea, ca devenita inadm

dispozitiilor art. 341 alin. (5), art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1), 

precum si a dispozitiilor art. 347 alin. (3) raportate la cele aleart. 344 alin. (4), 

art. 345 alin. (1) si art. 3

ridicata de aceiasi autori in acelasi dosar al aceleiasi instante.

• Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate

aceiasi autori, in acelasi dosar, al aceleiasi instante s

339, art. 340, 

344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) si (3), art. 346 alin. (2)

si art. 348 din Codul de procedura pena

criticile formulate.

CC a decis ca prevederile art. 341 alin. (10) NCPP sunt neconsti

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

izate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 663 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 339

de procedura penala. 

 

 

la nr. 146 din 17 aprilie 2014 Tribunalul Galati - Sectia penala a sesizat 

Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 339

din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Gina Dobritoiu si Ion Filimon intr

cauza avand ca obiect solutionarea unor contestatii formulate impotriva incheierii 

judecatorului de camera preliminara. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile legale critica

sunt neconstitutionale, deoarece procedura in camera preliminara permite accesul la 

justitie numai pentru inculpat, in timp ce celelalte parti ori subiectii procesuali principali 

din cauza sunt exceptati.  

judecatorul de camera preliminara, solutionand atat plangerile 

formulate impotriva actelor si solutiilor dispuse de procuror, cat si cererile si exceptiile 

cu privire la rechizitoriu, ar trebui sa fie incompatibil cu functia de judecata pe fond

Totodata, se produce „un blocaj previzibil al instantelor de judecata

de la aplicarea noului cod de procedura penala, in conditiile in care judecatorul de 

camera preliminara este denuntat ca incompatibil dupa ce s-a pronuntat in favoarea 

legalitatii sesizarii prin rechizitoriu, a legalitatii actelor de procedura indeplinite de 

procuror si a legalitatii probelor administrate la urmarirea penala”. In plus, un alt neajuns 

care afecteaza dispozitiile constitutionale invocate consta in faptul ca procedura in 

camera preliminara se solutioneaza fara participarea procurorului sau a partilor.

Curtea Constitutionala a decis: 

Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de Gina Dobritoiu si Ion 

Filimon in Dosarul nr. 4.844/324/2013/a1 al Tribunalului Galati 

tat ca solutia legislativa cuprinsa in art. 341 alin. (10) din Codul de 

procedura penala potrivit careia judecatorul de camera preliminara se 

pronunta „fara participarea procurorului si a inculpatului” este 

neconstitutionala. 

Respingerea, ca devenita inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate

dispozitiilor art. 341 alin. (5), art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1), 

precum si a dispozitiilor art. 347 alin. (3) raportate la cele aleart. 344 alin. (4), 

art. 345 alin. (1) si art. 346 alin. (1) din Codul de procedura penala, exceptie 

ridicata de aceiasi autori in acelasi dosar al aceleiasi instante. 

Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate

aceiasi autori, in acelasi dosar, al aceleiasi instante si constata ca dispozitiile art. 

 art. 341 alin. (1)-(4), alin. (6)-(9) si alin. (11), art. 342,

(3), art. 345 alin. (2) si (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) si (2) 

si art. 348 din Codul de procedura penala sunt constitutionale in raport cu 

criticile formulate. 

CC a decis ca prevederile art. 341 alin. (10) NCPP sunt neconsti

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 663 din 11 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

. 339-348 din Codul 

Sectia penala a sesizat 

Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 339-348 

idicata de Gina Dobritoiu si Ion Filimon intr-o 

cauza avand ca obiect solutionarea unor contestatii formulate impotriva incheierii 

se sustine ca prevederile legale criticate 

sunt neconstitutionale, deoarece procedura in camera preliminara permite accesul la 

justitie numai pentru inculpat, in timp ce celelalte parti ori subiectii procesuali principali 

solutionand atat plangerile 

formulate impotriva actelor si solutiilor dispuse de procuror, cat si cererile si exceptiile 

cu privire la rechizitoriu, ar trebui sa fie incompatibil cu functia de judecata pe fond. 

l instantelor de judecata, dupa cateva luni, 

de la aplicarea noului cod de procedura penala, in conditiile in care judecatorul de 

a pronuntat in favoarea 

legalitatii actelor de procedura indeplinite de 

procuror si a legalitatii probelor administrate la urmarirea penala”. In plus, un alt neajuns 

care afecteaza dispozitiile constitutionale invocate consta in faptul ca procedura in 

oneaza fara participarea procurorului sau a partilor. 

ridicata de Gina Dobritoiu si Ion 

Filimon in Dosarul nr. 4.844/324/2013/a1 al Tribunalului Galati - Sectia penala si 

tat ca solutia legislativa cuprinsa in art. 341 alin. (10) din Codul de 

procedura penala potrivit careia judecatorul de camera preliminara se 

pronunta „fara participarea procurorului si a inculpatului” este 

isibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 341 alin. (5), art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1), 

precum si a dispozitiilor art. 347 alin. (3) raportate la cele aleart. 344 alin. (4), 

46 alin. (1) din Codul de procedura penala, exceptie 

 

Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

i constata ca dispozitiile art. 

(9) si alin. (11), art. 342, art. 343, art. 

(7), art. 347 alin. (1) si (2) 

la sunt constitutionale in raport cu 

CC a decis ca prevederile art. 341 alin. (10) NCPP sunt neconstitutionale 
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In Monitorul Oficial nr. 56 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 713 din 4 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a preved

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind 

medierea si organizarea profesiei de mediator.

 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 25 mai 2014, pronuntata in Dosarul nr. 8.423/2/2013, 

Bucuresti - Sectia a VIII

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Legea nr. 

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si 

organizarea profesiei de mediator

avand ca obiect o obligatie de a face, respectiv solutionarea unei cereri privind obligarea 

corpului mediatorilor la organizarea de alegeri pentru Consiliul de mediere.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

prin dispozitiile art. I pct. 4 din Legea nr. 115/2012, prevederile art. 17 alin. (4) din Legea 

nr. 192/2006 au fost modificate in sensul ca durata mandatului membrilor Cons

mediere a devenit de 4 ani. In consecinta, autorul exceptiei de neconstitutionalitate 

afirma ca prevederile art. III din Legea nr. 115/2012 contravin art. 15 alin. (2) din 

Constitutie, fiind incalcat principiul neretroactivitatii legii, intrucat

aplica unor situatii juridice nascute anterior intrarii sale in vigoare.

� Instanta apreciaza ca prevederile legale criticate pe calea exceptiei de neconstitu

litate au ca finalitate prelungirea duratei mandatelor membrilor consi

in exercitiu la data intrarii in vigoare a legii, de la 2 la 4 ani, astfel ca este neintemeiata 

critica reclamantului pe marginea caracterului retroactiv al acestora

� Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, 

pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate

� Curtea a constatat ca, in principiu, prelungirea mandatului in curs al reprezentantului 

unei autoritati publice este implicit prohibita

Constitutie, care, referindu

noua durata a mandatului Presedintelui Romaniei introdusa ca urmare a revizuirii 

Constitutiei, stabileste ca acestea „se aplica incepand cu urmatorul mandat prezidential”.

� Chiar daca deciziile mentionate vizeaza situatia mandatelor unor persoane care ocupa 

functii publice, principiul care le guverneaza fiind acelasi 

considerentele mentionate sunt aplicabile, mutatis mutandis, si in prezenta cauza.

� In concluzie, in jurisprudenta sa, Curtea a apreciat ca atat scurtarea, cat si prelungirea 

mandatelor in exercitiu incalca prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Ioan Viorel Danciu in Dosarul nr. 8.423/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti 

de contencios administrativ si fiscal 

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind 

organizarea profesiei de mediator sunt neconstitutionale

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii de modificare a Legii privind medierea

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

 

In Monitorul Oficial nr. 56 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 713 din 4 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind 

medierea si organizarea profesiei de mediator. 

Prin Incheierea din 25 mai 2014, pronuntata in Dosarul nr. 8.423/2/2013, 

Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Legea nr. 

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si 

area profesiei de mediator, exceptie invocata de Ioan Viorel Danciu intr

avand ca obiect o obligatie de a face, respectiv solutionarea unei cereri privind obligarea 

corpului mediatorilor la organizarea de alegeri pentru Consiliul de mediere.

tivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul exceptiei arata, in esenta, ca 

art. I pct. 4 din Legea nr. 115/2012, prevederile art. 17 alin. (4) din Legea 

nr. 192/2006 au fost modificate in sensul ca durata mandatului membrilor Cons

mediere a devenit de 4 ani. In consecinta, autorul exceptiei de neconstitutionalitate 

afirma ca prevederile art. III din Legea nr. 115/2012 contravin art. 15 alin. (2) din 

Constitutie, fiind incalcat principiul neretroactivitatii legii, intrucat dispozitia criticata se 

aplica unor situatii juridice nascute anterior intrarii sale in vigoare. 

Instanta apreciaza ca prevederile legale criticate pe calea exceptiei de neconstitu

litate au ca finalitate prelungirea duratei mandatelor membrilor consiliului de medi

in exercitiu la data intrarii in vigoare a legii, de la 2 la 4 ani, astfel ca este neintemeiata 

critica reclamantului pe marginea caracterului retroactiv al acestora. 

Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata 

pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate. 

Curtea a constatat ca, in principiu, prelungirea mandatului in curs al reprezentantului 

unei autoritati publice este implicit prohibita de dispozitiile art. 155 alin. (3) din 

referindu-se la dispozitiile art. 83 din Legea fundamentala, respectiv la 

noua durata a mandatului Presedintelui Romaniei introdusa ca urmare a revizuirii 

Constitutiei, stabileste ca acestea „se aplica incepand cu urmatorul mandat prezidential”.

a deciziile mentionate vizeaza situatia mandatelor unor persoane care ocupa 

functii publice, principiul care le guverneaza fiind acelasi - cel al neretroactivitatii legii 

considerentele mentionate sunt aplicabile, mutatis mutandis, si in prezenta cauza.

in jurisprudenta sa, Curtea a apreciat ca atat scurtarea, cat si prelungirea 

mandatelor in exercitiu incalca prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Ioan Viorel Danciu in Dosarul nr. 8.423/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti 

de contencios administrativ si fiscal si a constatat ca prevederile art. III dinLegea nr. 

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind 

organizarea profesiei de mediator sunt neconstitutionale. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate  

a Legii de modificare a Legii privind medierea 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 56 din 23 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 713 din 4 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

erilor art. III din Legea nr. 

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind 

Prin Incheierea din 25 mai 2014, pronuntata in Dosarul nr. 8.423/2/2013, Curtea de Apel 

a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Legea nr. 

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si 

, exceptie invocata de Ioan Viorel Danciu intr-un dosar 

avand ca obiect o obligatie de a face, respectiv solutionarea unei cereri privind obligarea 

corpului mediatorilor la organizarea de alegeri pentru Consiliul de mediere. 

, autorul exceptiei arata, in esenta, ca 

art. I pct. 4 din Legea nr. 115/2012, prevederile art. 17 alin. (4) din Legea 

nr. 192/2006 au fost modificate in sensul ca durata mandatului membrilor Consiliului de 

mediere a devenit de 4 ani. In consecinta, autorul exceptiei de neconstitutionalitate 

afirma ca prevederile art. III din Legea nr. 115/2012 contravin art. 15 alin. (2) din 

dispozitia criticata se 

Instanta apreciaza ca prevederile legale criticate pe calea exceptiei de neconstitutiona-

liului de mediere, 

in exercitiu la data intrarii in vigoare a legii, de la 2 la 4 ani, astfel ca este neintemeiata 

Curtea constata ca nu s-a mai 

Curtea a constatat ca, in principiu, prelungirea mandatului in curs al reprezentantului 

de dispozitiile art. 155 alin. (3) din 

se la dispozitiile art. 83 din Legea fundamentala, respectiv la 

noua durata a mandatului Presedintelui Romaniei introdusa ca urmare a revizuirii 

Constitutiei, stabileste ca acestea „se aplica incepand cu urmatorul mandat prezidential”. 

a deciziile mentionate vizeaza situatia mandatelor unor persoane care ocupa 

cel al neretroactivitatii legii -, 

considerentele mentionate sunt aplicabile, mutatis mutandis, si in prezenta cauza. 

in jurisprudenta sa, Curtea a apreciat ca atat scurtarea, cat si prelungirea 

mandatelor in exercitiu incalca prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Ioan Viorel Danciu in Dosarul nr. 8.423/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a 

si a constatat ca prevederile art. III dinLegea nr. 

115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Directiva Solvabilitate II a fost completata 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 12 din 17 ianuarie 2015 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al 

Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate si 

desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II). 
 

Potrivit noilor dispozitii, la aplicarea cerintelor prevazute de noul regulament ar trebui sa se tina seama de 

natura, amploarea si complexitatea riscurilor inerente activitatii unei intreprinderi de asigurare sau de 

reasigurare. Sarcina si complexitatea impuse intreprinderilor de asigurare ar trebui sa fie proportionale cu 

profilul lor de risc. La aplicarea cerintelor prevazute in prezentul regulament, informatiile ar trebui sa fie 

considerate drept semnificative daca acestea ar putea influenta procesul decizional sau judecata 

utilizatorului caruia ii sunt destinate. 

 

Regulamentul (UE) nr. 1361/2014 a fost rectificat 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 15 din 22 ianuarie 2015 a fost o rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1361/2014 al 

Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a 

anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 

al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Standardele Internationale de Raportare 

Financiara 3 si 13 si Standardul International de Contabilitate 40. 
 

Astfel, La pagina 121, in art. 2: in loc de: „Art. 2. Societatile aplica modificarile mentionate la articolul 1 

alineatul (1) cel tarziu de la data inceperii primului lor exercitiu financiar care debuteaza la sau dupa [a se 

indica prima zi a lunii urmatoare datei la care intra in vigoare prezentul regulament].” se va citi: „Art. 2. 

Societatile aplica modificarile mentionate la articolul 1 alineatul (1) cel tarziu de la data inceperii primului 

lor exercitiu financiar care debuteaza la sau dupa 1 ianuarie 2015.” 

Secretariatul General al Consiliului UE, Directia Generala Justitie si Afaceri Interne (DG D) > post 

vacant de Director general (AD 15). Certificat de securitate necesar: Secret UE. 
 

Inscriere: Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel tarziu la data limita, la adresa: selection.of.officials-

applications.management.posts@consilium.europa.eu.  
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 17 februarie 2015. 

 

 Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie (OEDT) > functia de director (Agent temporar 

– gradul AD 14). 
 

Inscriere: pe internet la adresa: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 

si urmae instructiunile mentionate la aceasta adresa cu privire la diferitele etape ale procedurii.  
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 20 februarie 2015. Inscrierea online nu va fi posibila dupa ora 

12:00 dupa-amiaza, ora Bruxelles-ului. 

Concursuri europene 
 

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

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

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

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza cauza C-463/13 Stanley International Betting Ltd si 

altii/Ministero dell'Economia e delle Finanze si altii 

 
Curtea declara ca dreptul Uniunii nu se opune ca Italia sa organizeze, in vederea alinierii 

temporale a termenelor de expirare a diferite concesiuni, o noua procedura de cerere de 

oferta care vizeaza atribuirea unor concesiuni cu o durata mai mica decat cea a concesiunilor 

atribuite anterior. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 16 din 19 ianuarie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

Codul fiscal va fi modificat   
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 20 ianuarie un proiect 

de ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

Conform notei de fundamentare, proiectul ar urma sa modifice: 

 

� Titlul I - Dispozitii generale 

� Titlul III - Impozitul pe venit 

� Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata 

� Titlul IX^2 - Contributii sociale obligatorii. 

  
� 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. 

MFP propune masuri bugetare privind unele categorii de dobanzi 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 20 ianuarie un proiect 

de ordonanta a Guvernului pentru reglementarea unor masuri bugetare. 

Conform notei de fundamentare, prin ordonanta se propune: 

� acordarea de dobanzi la vedere pentru disponibilitatile pentru care exista reglementari specifice 

prin care se prevede astfel (exemplu: Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii; Legea 

nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

etc.); 

� neacordarea de dobanzi la vedere pentru disponibilitatile institutiilor si autoritatilor publice 

indiferent de forma de finantare si subordonare. 

� acordarea de dobanzi la depozitele constituite din excedentele bugetelor proprii de venituri si 

cheltuieli ale anilor precedenti, de catre institutiile si autoritatile publice finantate integral din 

venituri proprii; 

� ca dobanzile calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sa ramana la 

dispozitia institutiilor si autoritatilor publice finantate integral din venituri proprii. 

 

Pentru a permite virarea integrala a creditelor bugetare la nivelul creditelor de angajament 

reflectate in contractele de finantare incheiate cu unitatile administrativ-teritoriale in anul 2014, se 

reglementeaza posibilitatea transferarii de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice in temeiul art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, 

in anul 2015, a diferentei dintre creditele de angajament utilizate in anul 2014 si creditele bugetare 

utilizate in anul 2014. 

 

� 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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  Un instrument eficace de verificare a cunostintel

Cum nu exista examene ideale,

pregatirea trebuie adaptata examenelor concrete,

indiferent cat de bine sau de rau sunt acestea concepute

Va dorim lectura placuta 
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Un instrument eficace de verificare a cunostintel

Cum nu exista examene ideale, 

pregatirea trebuie adaptata examenelor concrete,

indiferent cat de bine sau de rau sunt acestea concepute

Culegerea de teste grila are menirea de a

sprijini pe participantii la diferitele examene 

ce presupun insusirea unor cunostinte de 

Drept penal. Partea specială

Lucrarea cuprinde 587 de teste grila, 

raspunsuri, in materia Dreptului penal. 

Partea speciala.  

Testele sunt organizate pe 

infractiuni: infractiuni contra persoanei; 

infractiuni contra patrimoniului; infractiuni 

contra autoritatii; infractiuni contra 

infaptuirii justitiei; infractiuni de coruptie si 

de serviciu; infractiuni de fals; infractiuni 

contra sigurantei pe drumurile publice; 

infractiuni contra familiei. 
 

Autori: Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, 

Trandafir 

Drept penal. Partea speciala. Culegere de teste grila 
pentru examenele de an, de licenta si de admitere in 
profesii juridice 

Editura C.H. Beck, 2015 
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Un instrument eficace de verificare a cunostintelor! 

pregatirea trebuie adaptata examenelor concrete, 

indiferent cat de bine sau de rau sunt acestea concepute. 

Culegerea de teste grila are menirea de a-i 

sprijini pe participantii la diferitele examene 

e presupun insusirea unor cunostinte de 

Partea specială. 

Lucrarea cuprinde 587 de teste grila, cu 

in materia Dreptului penal. 

Testele sunt organizate pe tipuri de 

: infractiuni contra persoanei; 

infractiuni contra patrimoniului; infractiuni 

atii; infractiuni contra 

infaptuirii justitiei; infractiuni de coruptie si 

de serviciu; infractiuni de fals; infractiuni 

contra sigurantei pe drumurile publice; 

 

Cristina Rotaru, Andra Roxana 

tea speciala. Culegere de teste grila 
pentru examenele de an, de licenta si de admitere in 
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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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reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
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