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Principalele prevederi
� Dosarul electronic de sanatate

sistemului informational sanitar si reprez

national, cuprinzand date si informatii medicale relevante pentru medici si pacienti.

� Dosarul electronic de sanatate contine date si informatii clinice, biologice, diagnostice 

si terapeutice, personalizate

proprietarii de drept ale acestor informatii/date.

� Utilizarea dosarului electronic de sanatate are drept scop principal cresterea calitatii si 

eficientei actului medical

de date si informatii statistice necesare politicilor de sanatate, precum si transformarea 

pacientului intr-un factor activ al protejarii si promovarii propriei sanatati prin implicarea 

acestuia in completarea 

prin consultarea directa a datelor medicale proprii din dosarul sau de sanatate.

Au fost aprobate Normele metodologice privind modalitatea de 

utilizare a dosarului electronic de sanatate

Principalele prevederi

� Autorizatia sanitara de functionare 

prin ordin al ministrului sanatatii si da dreptul spitalului sa functioneze. Dupa obtinerea 

autorizatiei sanitare de functionare, spitalul intra, la cerere, in procedura de acreditare. 

Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioada mai m

� Neobtinerea acreditarii in termen de 5 ani

conduce la imposibilitatea incheierii contractului de furnizare servicii medicale cu casele 

de asigurari de sanatate.

� Cardul national de asigurari sociale d

asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea si implementarea 

acestuia sunt un proiect de utilitate publica de interes national. 

� Pentru persoanele care refuza

primirea cardului national 

asigurat. 

� Cardurile care nu au ajuns la titularii acestora 

sanatate sau, dupa caz, prin medici

Normele metodologice

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2015 a fost publicata 

34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea 

de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al 

pacientului. 

Principalele prevederi 
Dosarul electronic de sanatate, denumit in continuare DES, este o componenta a 

sistemului informational sanitar si reprezinta inregistrari electronice consolidate la nivel 

national, cuprinzand date si informatii medicale relevante pentru medici si pacienti.

Dosarul electronic de sanatate contine date si informatii clinice, biologice, diagnostice 

si terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vietii pacientilor, acestia fiind si 

proprietarii de drept ale acestor informatii/date. 

Utilizarea dosarului electronic de sanatate are drept scop principal cresterea calitatii si 

eficientei actului medical prin accesul la date si informatii medicale relevante, furnizarea 

de date si informatii statistice necesare politicilor de sanatate, precum si transformarea 

un factor activ al protejarii si promovarii propriei sanatati prin implicarea 

acestuia in completarea informatiilor privind antecedentele personale, stil de viata si 

prin consultarea directa a datelor medicale proprii din dosarul sau de sanatate.

Au fost aprobate Normele metodologice privind modalitatea de 

utilizare a dosarului electronic de sanatate

In Monitorul Oficial nr. 84 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata 

11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii. 

Principalele prevederi 

Autorizatia sanitara de functionare se emite in conditiile stabilite prin normele a

prin ordin al ministrului sanatatii si da dreptul spitalului sa functioneze. Dupa obtinerea 

autorizatiei sanitare de functionare, spitalul intra, la cerere, in procedura de acreditare. 

Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioada mai mare de 5 ani

Neobtinerea acreditarii in termen de 5 ani de la emiterea autorizatiei de functionare 

conduce la imposibilitatea incheierii contractului de furnizare servicii medicale cu casele 

de asigurari de sanatate. 

Cardul national de asigurari sociale de sanatate se emite pentru dovedirea calitatii de 

asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea si implementarea 

acestuia sunt un proiect de utilitate publica de interes national.  

persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta 

primirea cardului national pentru dovedirea calitatii de asigurat, se emite adeverinta de 

Cardurile care nu au ajuns la titularii acestora se distribuie prin casele de asigurari de 

sanatate sau, dupa caz, prin medicii de familie, prin modalitatile si in conditiile stabilite in 

Normele metodologice. 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari

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

2 

In Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

etodologice privind modalitatea 

de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al 

, denumit in continuare DES, este o componenta a 

inta inregistrari electronice consolidate la nivel 

national, cuprinzand date si informatii medicale relevante pentru medici si pacienti. 

Dosarul electronic de sanatate contine date si informatii clinice, biologice, diagnostice 

, acumulate pe tot parcursul vietii pacientilor, acestia fiind si 

Utilizarea dosarului electronic de sanatate are drept scop principal cresterea calitatii si 

si informatii medicale relevante, furnizarea 

de date si informatii statistice necesare politicilor de sanatate, precum si transformarea 

un factor activ al protejarii si promovarii propriei sanatati prin implicarea 

informatiilor privind antecedentele personale, stil de viata si 

prin consultarea directa a datelor medicale proprii din dosarul sau de sanatate. 

Au fost aprobate Normele metodologice privind modalitatea de  

utilizare a dosarului electronic de sanatate 

In Monitorul Oficial nr. 84 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata O.G. nr. 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind 

se emite in conditiile stabilite prin normele aprobate 

prin ordin al ministrului sanatatii si da dreptul spitalului sa functioneze. Dupa obtinerea 

autorizatiei sanitare de functionare, spitalul intra, la cerere, in procedura de acreditare. 

are de 5 ani. 

de la emiterea autorizatiei de functionare 

conduce la imposibilitatea incheierii contractului de furnizare servicii medicale cu casele 

se emite pentru dovedirea calitatii de 

asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea si implementarea 

religioase sau de constiinta 

e emite adeverinta de 

se distribuie prin casele de asigurari de 

i de familie, prin modalitatile si in conditiile stabilite in 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Urmatoarele categorii de persoane fi

asigurari sociale de sanatate

• copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani

sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu 

mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti. Daca realizeaza 

venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, 

venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri 

datoreaza contributie;

• tinerii cu varsta de pana la 26 de ani

copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de 

ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind veni

modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie;

• sotul, sotia si parintii fara venituri proprii

asigurate; 

• persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate 

ori constituite in prizonier

magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politic

perioada anilor 1945

persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Ro

6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 189/2000

razboi, precum si unele drepturi ale inva

309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciulu

1950–1961, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) 

recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru 

revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov d

daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti aco

de aceste legi; 

• persoanele cu handicap

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza venituri as

datoreaza contributia;

• bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate

Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza

venituri asupra carora se datoreaza contributia;

• femeile insarcinate si lauzele

contributia sau daca nivelul acestora este sub valoarea salariului de baza

pe tara, lunar. 

Persoane fizice exceptate de la plata contributiei

 de asigurari sociale de sanatate

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicata 

4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal. 

 

categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de 

asigurari sociale de sanatate: 

copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani

sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu 

ai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti. Daca realizeaza 

venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, 

venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri 

datoreaza contributie; 

tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a 

copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de 

ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie;

sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane 

persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate 

ori constituite in prizonieri, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi 

magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politic

perioada anilor 1945–1989, prin O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 

6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si 

letari prin Legea nr. 189/2000, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 

razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de ra

309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 

, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) 

recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru 

revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti aco

persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza venituri as

datoreaza contributia; 

bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate

Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza

venituri asupra carora se datoreaza contributia; 

insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza 

contributia sau daca nivelul acestora este sub valoarea salariului de baza

Persoane fizice exceptate de la plata contributiei

de asigurari sociale de sanatate 

disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicata O.G. nr. 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

zice sunt exceptate de la plata contributiei de 

copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca 

sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu 

ai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti. Daca realizeaza 

venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, 

venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri 

care provin din sistemul de protectie a 

copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de 

tul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie; 

, aflati in intretinerea unei persoane 

lege nr. 118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate 

rivind acordarea unor drepturi 

magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in 

nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

mania cu incepere de la 

6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si 

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 

lizilor si vaduvelor de razboi, prin Legea nr. 

309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au 

i Muncii in perioada 

, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea 

recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru 

in noiembrie 1987 nr. 341/2004, 

daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate 

, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza venituri asupra carora se 

bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de 

Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza 

, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza 

contributia sau daca nivelul acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut 

Persoane fizice exceptate de la plata contributiei 
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Principalele prevederi

� Asistentii medicali gene

asistenti medicali, pensionati in perioada 24 aprilie

O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moasa 

functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali 

din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare,

sistemul public de sanatate, pot desfasura activitate in sistemul public de sanatate

Metodologia de ocupare a posturilor de catre asistentii medicali 

generalisti pensionati in perioada 24 aprilie

In Monitorul Oficial nr. 76 din 29 

nr. 5/C/2015

aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

in anul 

pentru medicii rezidenti din sistemul administratiei penitenciare.
 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 

un salariu lunar brut mai 

care nu include drepturile aferente garzilor 

� Bursa de rezidentiat nu face parte din salariul brut

si nu constituie baza de calcul pentru contributiile de asigurari social

pentru somaj, asigurari sociale de sanatate sau pentru accidente de munca si boli 

profesionale. 

� Plata lunara a bursei de rezidentiat pentru medicii rezidenti

farmacistii rezidenti incadrati in unitatile s

realizeaza de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justitiei.

� Cuantumul lunar al bursei de rezidentiat

anterioara, odata cu plata drepturilor salariale.

� Nu beneficiaza de bursa de rezidentiat

farmacistii rezidenti pe perioada in care efectueaza stagii de pregatire in afara Romaniei, 

precum si pe perioada concediilor de odihna.

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014

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

 

In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 63/2015 al ministrului Sanatatii privind aprobarea Metodologiei de 

ocupare a posturilor de catre asistentii medicali generalisti, moasele si 

asistentii medicali pensionati in perioada 24 aprilie

formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in sistemul public de 

sanatate. 

Principalele prevederi 

Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali, denumiti in continuare 

pensionati in perioada 24 aprilie–15 mai 2014, potrivit prevederilor 

nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si 

functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali 

din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in 

sistemul public de sanatate, pot desfasura activitate in sistemul public de sanatate

Metodologia de ocupare a posturilor de catre asistentii medicali 

generalisti pensionati in perioada 24 aprilie–15 mai 2014

In Monitorul Oficial nr. 76 din 29 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 5/C/2015 al ministrului Justitiei pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, 

pentru medicii rezidenti din sistemul administratiei penitenciare.
 

 

and cu data de 1 ianuarie 2014, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti cu 

salariu lunar brut mai mic decat 3.000 lei, beneficiaza de o burs

care nu include drepturile aferente garzilor in cuantum lunar de 670 lei.

Bursa de rezidentiat nu face parte din salariul brut, nu este supusa impozitului pe venit 

si nu constituie baza de calcul pentru contributiile de asigurari social

pentru somaj, asigurari sociale de sanatate sau pentru accidente de munca si boli 

Plata lunara a bursei de rezidentiat pentru medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si 

farmacistii rezidenti incadrati in unitatile sistemului administratiei penitenciare se 

realizeaza de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justitiei.

Cuantumul lunar al bursei de rezidentiat se plateste in luna in curs pentru luna 

anterioara, odata cu plata drepturilor salariale. 

neficiaza de bursa de rezidentiat medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si 

farmacistii rezidenti pe perioada in care efectueaza stagii de pregatire in afara Romaniei, 

precum si pe perioada concediilor de odihna. 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

privind aprobarea Metodologiei de 

ocupare a posturilor de catre asistentii medicali generalisti, moasele si 

asistentii medicali pensionati in perioada 24 aprilie–15 mai 2014, care 

formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in sistemul public de 

, denumiti in continuare 

, potrivit prevederilor 

nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si 

functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali 

din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si 

care formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in 

sistemul public de sanatate, pot desfasura activitate in sistemul public de sanatate. 

Metodologia de ocupare a posturilor de catre asistentii medicali 

15 mai 2014 

ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Justitiei pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, 

pentru medicii rezidenti din sistemul administratiei penitenciare. 

, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti cu 

beneficiaza de o bursa de rezidentiat in 

cuantum lunar de 670 lei. 

, nu este supusa impozitului pe venit 

si nu constituie baza de calcul pentru contributiile de asigurari sociale de stat, asigurari 

pentru somaj, asigurari sociale de sanatate sau pentru accidente de munca si boli 

, medicii dentisti rezidenti si 

istemului administratiei penitenciare se 

realizeaza de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justitiei. 

se plateste in luna in curs pentru luna 

medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si 

farmacistii rezidenti pe perioada in care efectueaza stagii de pregatire in afara Romaniei, 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 
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Principalele prevederi 

� Finantatorii care solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi 

Mici si Mijlocii — S.A. 

Programului „Prima casa” vor face 

0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare

� Pentru semestrul I al anului 2015

acordate de FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului 

„Prima casa”, la nivelul de 0,49% pe an

� Pentru analiza documentatiei care insoteste solicitarea de obtinere a acordului de 

principiu privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin

alin. (1) si (2) din Normele de implementare a Programului de spr

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 

instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 175/2010, cu modificarile si completarile ulterioar

percepe un comision unic de analiza in suma de 500 lei.

Stabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul 

In Monitorul Oficial nr. 82 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 99/2015

continutului conventiei, a contractului de garantare si a inscrisului 

prevazute la art. 91 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 

privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de 

autoturisme noi, precum si p

risc pentru anul 2015.

Principalele prevederi

� Programul are caracter national

teritoriu al tarii, si caracter social

garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achizitia unui autoturism 

nou. 

� Facilitatile care se acorda in cadrul Programului const

numele si in contul statului

fizice eligibile pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului.

� Durata maxima a finantarilor este de 60 de luni

� Sursa de plata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M.

statului pentru finantarea obtinuta de beneficiarii eligibili in cadrul Programului este 

bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice 

� Plafonul anual al garantiilor 

catre M.F.P. si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015 in cadrul 

Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 80 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 98/2015 al ministrului Finantelor Publice privind stabilirea nivelului 

comisioanelor de analiza si/sau de gestiune in cadrul Programului 

„Prima casa”. 

 

solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi 

S.A. — IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare in cadrul 

Programului „Prima casa” vor face dovada achitarii unui comision unic de analiza de 

in valoarea promisiunii de garantare. 

semestrul I al anului 2015 se aproba comisionul de gestiune a garantiilor 

acordate de FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului 

„Prima casa”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garantiei statului.

analiza documentatiei care insoteste solicitarea de obtinere a acordului de 

principiu privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin

alin. (1) si (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 

instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 175/2010, cu modificarile si completarile ulterioar

percepe un comision unic de analiza in suma de 500 lei. 

Stabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul 

Programului „Prima casa” 

In Monitorul Oficial nr. 82 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 99/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea formei si 

continutului conventiei, a contractului de garantare si a inscrisului 

prevazute la art. 91 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 

privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de 

autoturisme noi, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de 

risc pentru anul 2015. 

Principalele prevederi 

Programul are caracter national, determinat de aplicabilitatea ac

si caracter social, conferit de interventia statului in procesul de 

garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achizitia unui autoturism 

Facilitatile care se acorda in cadrul Programului constau in acordarea de garantii in 

numele si in contul statului, in favoarea finantatorilor care acorda credite persoanelor 

fizice eligibile pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului.

Durata maxima a finantarilor este de 60 de luni. 

lata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul 

statului pentru finantarea obtinuta de beneficiarii eligibili in cadrul Programului este 

bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice — Actiuni generale.

anual al garantiilor ce pot fi acordate in conditiile Programului se stabileste de 

catre M.F.P. si se aproba prin hotarare a Guvernului. 

Stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015 in cadrul 

Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 80 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice privind stabilirea nivelului 

une in cadrul Programului 

solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi 

IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare in cadrul 

dovada achitarii unui comision unic de analiza de 

se aproba comisionul de gestiune a garantiilor 

acordate de FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului 

l garantiei statului. 

analiza documentatiei care insoteste solicitarea de obtinere a acordului de 

principiu privind emiterea garantiei in cadrul Programului de sprijin conform art. 10 

ijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 

instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 175/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, FNGCIMM 

Stabilirea nivelului comisioanelor de analiza in cadrul  

In Monitorul Oficial nr. 82 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

pentru aprobarea formei si 

continutului conventiei, a contractului de garantare si a inscrisului 

prevazute la art. 91 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 

privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de 

entru stabilirea nivelului comisionului de 

, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intregul 

, conferit de interventia statului in procesul de 

garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achizitia unui autoturism 

au in acordarea de garantii in 

, in favoarea finantatorilor care acorda credite persoanelor 

fizice eligibile pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului. 

in numele si in contul 

statului pentru finantarea obtinuta de beneficiarii eligibili in cadrul Programului este 

Actiuni generale. 

ce pot fi acordate in conditiile Programului se stabileste de 

Stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015 in cadrul 

Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi 
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Principalele prevederi

� Prezenta ordonanta stabileste 

165/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 

tahografele in transportul rutier

Consiliului privind aparatura de inregistrare in transportul rutier si de mod

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind 

armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, 

denumit in continuare 

� Controlul respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va 

desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier.

� Controlul in trafic se efectueaza de catre inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat 

pentru Controlul in Transportul Rutier

control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii 

Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor 

subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.

� Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectare

Regulamentului (CE) nr. 561/2006

165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in 

continuare Coordonator national.

Cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele 

de conducere ale conducatorilor auto

Principalele prevederi

� Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul

constatare a contraventiei nu a fost c

doua luni de la data aplicarii sanctiunii

� Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea

doua luni de la data aplicarii acesteia.

� In cazul in care contravenientul nu e

procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre 

agentul constatator in termen de cel mult doua luni de la data incheierii.

O.G. privind regimul juridic al contraventiilor a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 84 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata 

8/2015 pentru modificarea si completarea O.G. 

stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 

conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si 

utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.

Principalele prevederi 

Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentulu

al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 

tahografele in transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al 

Consiliului privind aparatura de inregistrare in transportul rutier si de mod

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind 

armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, 

denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014. 

ectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va 

desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier.

trafic se efectueaza de catre inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat 

pentru Controlul in Transportul Rutier sau politisti rutieri si personalul cu atributii de 

control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii 

Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor 

subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.

Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectare

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR si ale Regulamentului (UE) nr. 

165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in 

continuare Coordonator national. 

Cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele 

de conducere ale conducatorilor auto 

In Monitorul Odicial nr. 78 din 29 ianuarie 2015 a fost publicata 

5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Principalele prevederi 

Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul

constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de cel mult 

doua luni de la data aplicarii sanctiunii. 

Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult 

doua luni de la data aplicarii acesteia. 

contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze 

, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre 

agentul constatator in termen de cel mult doua luni de la data incheierii.

O.G. privind regimul juridic al contraventiilor a suferit modificari

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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anuarie 2015 a fost publicata O.G. nr. 

 nr. 37/2007 privind 

stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 

conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si 

atelor de inregistrare a activitatii acestora. 

cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 privind 

, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al 

Consiliului privind aparatura de inregistrare in transportul rutier si de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind 

armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, 

ectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale 

Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va 

desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier. 

trafic se efectueaza de catre inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat 

sau politisti rutieri si personalul cu atributii de 

control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii 

Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor 

subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare. 

Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectarea prevederilor 

, ale Acordului AETR si ale Regulamentului (UE) nr. 

165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in 

Cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele  

ie 2015 a fost publicata O.G. nr. 

pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

Executarea sanctiunilor contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de 

omunicat contravenientului in termen de cel mult 

, in termen de cel mult 

ste prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze 

, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre 

agentul constatator in termen de cel mult doua luni de la data incheierii. 

O.G. privind regimul juridic al contraventiilor a suferit modificari 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)

aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.

� Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie in

situatiile financiare anuale

� Prezentul ordin se aplica de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile 

contabile conforme cu Directiva a IV

componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate 

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare, de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, apro

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, precum si de cele carora le 

sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de 

raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliar

admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim

ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Intocmirea situatiilor financiare anuale de catre operatorii economici

Principalele prevederi

� Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal

poate face, prin derogare de la declararea marfurilor in proced

utilizarea procedurilor simplificate prevazute la art. 253 din Regulamentul (CEE) nr. 

2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codu

� Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate 

la domiciliu se acorda

• solicita utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu

• solicita utilizarea procedurilor simplificate in calitate de reprezentant

MFP a aprobat Normele privind procedurile simplificate de vamuire

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat

nr. 65/2015 al ministrului Finantelor Publice privind principalele 

aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 

si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile 

teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. 

 

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)

obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii. 

Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie in

situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

se aplica de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile 

contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

nenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate 

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare, de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, apro

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, precum si de cele carora le 

sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de 

raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliar

admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim

ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile 

Intocmirea situatiilor financiare anuale de catre operatorii economici

In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 163/2015 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor privind procedurile 

simplificate de vamuire. 

Principalele prevederi 

Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal

poate face, prin derogare de la declararea marfurilor in proced

utilizarea procedurilor simplificate prevazute la art. 253 din Regulamentul (CEE) nr. 

2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codu

Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vamuire 

se acorda, in conditiile prezentelor norme, persoanelor care

solicita utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu

solicita utilizarea procedurilor simplificate in calitate de reprezentant

MFP a aprobat Normele privind procedurile simplificate de vamuire

disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice privind principalele 

aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 

si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile 

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)–(4) din 

obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia 

Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite 

si, de regula, coincide cu anul calendaristic. 

se aplica de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile 

a a Comunitatilor Economice Europene, parte 

nenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate 

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare, de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat 

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, precum si de cele carora le 

sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de 

raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt 

admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile 

Intocmirea situatiilor financiare anuale de catre operatorii economici 

In Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

aprobarea Normelor privind procedurile 

Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal se 

poate face, prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, prin 

utilizarea procedurilor simplificate prevazute la art. 253 din Regulamentul (CEE) nr. 

2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. 

sau pentru procedura de vamuire 

persoanelor care: 

solicita utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu; si/sau 

solicita utilizarea procedurilor simplificate in calitate de reprezentant. 

MFP a aprobat Normele privind procedurile simplificate de vamuire 
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In Monitorul Oficial nr. 76 din 29 inuarie 2015 a fost publicat 

83/2015 

consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul 

impozitul

Principalele prevederi 

� Pentru anul fiscal 2015

platilor anticipate in contu

� Directia generala de legislatie cod fiscal si reglementari vamale

regionale ale finantelor publice, precum si Directia generala de administrare a marilor 

contribuabili vor duce la indeplinire 

Actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual 

In Monitorul Oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata 

10/2015

Principalele prevederi 

� Se aproba organizarea Loteriei bonurilor fiscale

evaziunii fiscale si incurajare

fiscalizarii veniturilor operatorilor economici.

� Loteria bonurilor fiscale consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii 

de premii in bani, persoanelor fizice rezidente si nerezide

potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul 

Romaniei. 

� Sumele de bani acordate potrivit prev

intelesul art. 75 dinLegea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Loteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar

numere, astfel: 

• un numar cuprins in i

totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea 

adaugata. Numarul reprezentand valoarea totala a bonului fiscal rezulta in urma 

extragerii succesive a trei serii de cif

• un numar reprezentand ziua emiterii bonului fiscal

intervalului calendaristic, dupa caz, pentru care se organizeaza Loteria bonurilor 

fiscale. 

� La extragerile lunare participa bonurile fiscale emise in luna c

organizarii extragerii. 

� Extragerea se realizeaza in prima duminica dupa data de 15 a fiecarei luni

anterioara. 

Guvernul a aprobat organizarea Loteriei bonurilor fiscale

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

 

In Monitorul Oficial nr. 76 din 29 inuarie 2015 a fost publicat 

83/2015 al ministrului Finantelor Publice privind indicele preturilor de 

consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul 

impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015. 

Pentru anul fiscal 2015, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea 

platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 102,2%. 

Directia generala de legislatie cod fiscal si reglementari vamale, directiile generale 

regionale ale finantelor publice, precum si Directia generala de administrare a marilor 

contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual 

pentru anul fiscal 2015 

In Monitorul Oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata 

10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. 

organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca masura pentru combaterea 

si incurajarea cumparatorilor de a solicita bonurile fiscale in vederea 

fiscalizarii veniturilor operatorilor economici. 

Loteria bonurilor fiscale consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii 

, persoanelor fizice rezidente si nerezidente in Romania, definite 

potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul 

Sumele de bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante reprezinta premii 

intelesul art. 75 dinLegea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Loteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar si consta in extragerea aleatorie de 

un numar cuprins in intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentand valoarea 

totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea 

adaugata. Numarul reprezentand valoarea totala a bonului fiscal rezulta in urma 

extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse intre 0 si 9; si 

un numar reprezentand ziua emiterii bonului fiscal aferenta lunii sau 

intervalului calendaristic, dupa caz, pentru care se organizeaza Loteria bonurilor 

La extragerile lunare participa bonurile fiscale emise in luna calendaristica anterioara 

 

Extragerea se realizeaza in prima duminica dupa data de 15 a fiecarei luni

Guvernul a aprobat organizarea Loteriei bonurilor fiscale

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 76 din 29 inuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Finantelor Publice privind indicele preturilor de 

consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul 

, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea 

, directiile generale 

regionale ale finantelor publice, precum si Directia generala de administrare a marilor 

Actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual 

In Monitorul Oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata O.G. nr. 

ca masura pentru combaterea 

a cumparatorilor de a solicita bonurile fiscale in vederea 

Loteria bonurilor fiscale consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii 

nte in Romania, definite 

potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul 

ederilor prezentei ordonante reprezinta premii in 

intelesul art. 75 dinLegea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

si consta in extragerea aleatorie de 

, reprezentand valoarea 

totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea 

adaugata. Numarul reprezentand valoarea totala a bonului fiscal rezulta in urma 

 

aferenta lunii sau 

intervalului calendaristic, dupa caz, pentru care se organizeaza Loteria bonurilor 

alendaristica anterioara 

Extragerea se realizeaza in prima duminica dupa data de 15 a fiecarei luni, pentru luna 

Guvernul a aprobat organizarea Loteriei bonurilor fiscale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Prevederile Legii nr. 126/2014

nr. 111/2010 privind concediul si inde

si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de 

indemnizatie pentru cresterea copilului, denumita in continuare lege, 

persoanelor cu drepturi de in

copilului/stimulent/stimulent de insertie, acordate in baza Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 148/2005

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, 

completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin 

Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

septembrie 2014, data intrarii in vigoare a legii, denumite in continuare persoane 

debitoare. 

� Conform prevederilor art. III din lege 

debitele care, dupa caz:

• sunt contestat

• sunt contestate prin actiune in instanta

printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

• sunt stabilite ca urmare a corectarii veniturilor care au stat la baza st

dreptului, fie din cauza completarii incorecte de catre angajator a adeverintei de 

venituri, fie din cauza diferentelor de venit in conditiile art. 22 din Normele 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirea la plata a debitelor

� In conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din lege s

debitoare care se afla in una dintre urmatoarele situatii

• au debite deja constituite si o parte din sumele cu acest titlu au fost recuperate

sau acestea au fost recuperate integral pana la data de 27 septembrie 2014;

• au debite deja cons

• au dreptul de indemnizatie pentru cresterea copilului/ stimulent/stimulent de 

insertie stabilit pana la data de 27 septembrie 2014

ulterior acestei date.

� Scutirea la plata a debitelor se 

propria raspundere a persoanei debitoare inregistrata la agentiile judetene pentru plati 

si inspectie sociala, resp

Efectuarea platii restituirilor prevazute de Legea nr. 126/2014

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 83 din 30 ianuarie 2015 a fos

nr. 2396/103/2015 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice si al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Procedurii de efectuare a platii restituirilor prevazute de 

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru 

cresterea copiilor. 

Principalele prevederi 

Prevederile Legii nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum 

si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de 

indemnizatie pentru cresterea copilului, denumita in continuare lege, 

persoanelor cu drepturi de indemnizatie pentru cresterea 

copilului/stimulent/stimulent de insertie, acordate in baza Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, 

completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin 

Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilite pana la data de 27 

septembrie 2014, data intrarii in vigoare a legii, denumite in continuare persoane 

Conform prevederilor art. III din lege nu fac obiectul scutirii la plata

, dupa caz: 

sunt contestate prin actiune in instanta si aflate in pronuntare

sunt contestate prin actiune in instanta si pentru care instanta s

o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva; 

sunt stabilite ca urmare a corectarii veniturilor care au stat la baza st

, fie din cauza completarii incorecte de catre angajator a adeverintei de 

venituri, fie din cauza diferentelor de venit in conditiile art. 22 din Normele 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 

oncediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirea la plata a debitelor 

In conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din lege sunt scutite de l

debitoare care se afla in una dintre urmatoarele situatii: 

debite deja constituite si o parte din sumele cu acest titlu au fost recuperate

sau acestea au fost recuperate integral pana la data de 27 septembrie 2014;

au debite deja constituite si sumele nu au fost recuperate; 

au dreptul de indemnizatie pentru cresterea copilului/ stimulent/stimulent de 

insertie stabilit pana la data de 27 septembrie 2014, iar debitele se constituie 

ulterior acestei date. 

Scutirea la plata a debitelor se face pe baza de cerere care cuprinde si declaratia pe 

propria raspundere a persoanei debitoare inregistrata la agentiile judetene pentru plati 

si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti. 

Efectuarea platii restituirilor prevazute de Legea nr. 126/2014

disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 83 din 30 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice si al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Procedurii de efectuare a platii restituirilor prevazute de 

odificarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru 

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

mnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum 

si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de 

indemnizatie pentru cresterea copilului, denumita in continuare lege, sunt aplicabile 

demnizatie pentru cresterea 

copilului/stimulent/stimulent de insertie, acordate in baza Ordonantei de urgenta a 

privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin 

, stabilite pana la data de 27 

septembrie 2014, data intrarii in vigoare a legii, denumite in continuare persoane 

nu fac obiectul scutirii la plata si/sau restituirii 

e prin actiune in instanta si aflate in pronuntare; 

si pentru care instanta s-a pronuntat 

sunt stabilite ca urmare a corectarii veniturilor care au stat la baza stabilirii 

, fie din cauza completarii incorecte de catre angajator a adeverintei de 

venituri, fie din cauza diferentelor de venit in conditiile art. 22 din Normele 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 

oncediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

unt scutite de la plata persoanele 

debite deja constituite si o parte din sumele cu acest titlu au fost recuperate 

sau acestea au fost recuperate integral pana la data de 27 septembrie 2014; 

 

au dreptul de indemnizatie pentru cresterea copilului/ stimulent/stimulent de 

, iar debitele se constituie 

care cuprinde si declaratia pe 

propria raspundere a persoanei debitoare inregistrata la agentiile judetene pentru plati 

Efectuarea platii restituirilor prevazute de Legea nr. 126/2014 
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Principalele prevederi

� Departamentul pentru E

administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

strategie, reglementare, reprezentare si autoritate de stat in domeniul violentei in 

familie, cu atributii in elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiilor si politicilor 

Guvernului in domeniul violentei in familie.

Legea privind prevenirea si combaterea violentei in familie

In Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2015 a fost publicata 

39/2015

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii 

animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a 

acesteia.

Principalele prevederi 

� Suma alocata pentru plata ajutoarelor de stat in anul 2015 este de maximum 146.850 

mii lei, din care 44.500 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, 

respectiv 102.350 mii lei pentru speciile ovine si caprine, si se asigura de la bugetul de 

stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si D

Rurale pe anul 2015. 

� Pentru acordarea ajutorului de stat

nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in se

animalelor, cererile initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat 

alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.179/2014, pentru anul 2015, 

perioada 26 ianuarie–

� Pentru anul 2015, cererile initiale

potrivit prevederilor art. 8

din prezenta hotarare, 

• la data primirii confirmarii nu

Europeana, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare in sectoarele agricol si

ca fiind compatibile cu piata interna, in aplicarea articolelor 107 si 108 din 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru cele depuse inainte de 

data primirii confirmarii numarului de identificare mai sus mentiona

• la data depunerii lor

de identificare al ajutorului.

Instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor

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

 

In Monitorul Oficial nr. 78 din 29 ianuarie 2015 a fost publicata 

6/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru 

prevenirea si combaterea violentei in familie. 

Principalele prevederi 

Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, organ de specialitate al 

administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, exercita functiile de 

entare, reprezentare si autoritate de stat in domeniul violentei in 

, cu atributii in elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiilor si politicilor 

Guvernului in domeniul violentei in familie. 

Legea privind prevenirea si combaterea violentei in familie

 a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2015 a fost publicata 

39/2015 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii 

animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a 

acesteia. 

 

u plata ajutoarelor de stat in anul 2015 este de maximum 146.850 

, din care 44.500 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, 

respectiv 102.350 mii lei pentru speciile ovine si caprine, si se asigura de la bugetul de 

ta prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si D

 

acordarea ajutorului de stat prevazut la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in se

cererile initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat 

alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.179/2014, pentru anul 2015, se pot depune si in 

–6 februarie 2015. 

cererile initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat, depuse 

potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.179/2014 si ale art. II 

din prezenta hotarare, sunt considerate valabil inregistrate: 

la data primirii confirmarii numarului de identificare al ajutorului de la Comisia 

, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale 

ca fiind compatibile cu piata interna, in aplicarea articolelor 107 si 108 din 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru cele depuse inainte de 

data primirii confirmarii numarului de identificare mai sus mentiona

la data depunerii lor, daca aceasta este ulterioara primirii confirmarii numarului 

de identificare al ajutorului. 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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ost publicata O.G. nr. 

privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru 

, organ de specialitate al 

administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului 

, exercita functiile de 

entare, reprezentare si autoritate de stat in domeniul violentei in 

, cu atributii in elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiilor si politicilor 

Legea privind prevenirea si combaterea violentei in familie 

In Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.179/2014 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii 

animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a 

u plata ajutoarelor de stat in anul 2015 este de maximum 146.850 

, din care 44.500 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, 

respectiv 102.350 mii lei pentru speciile ovine si caprine, si se asigura de la bugetul de 

ta prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

prevazut la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii 

cererile initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat prevazute la art. 8 

se pot depune si in 

anuale de solicitare a ajutoarelor de stat, depuse 

alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.179/2014 si ale art. II 

marului de identificare al ajutorului de la Comisia 

, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a 

forestier si in zonele rurale 

ca fiind compatibile cu piata interna, in aplicarea articolelor 107 si 108 din 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru cele depuse inainte de 

data primirii confirmarii numarului de identificare mai sus mentionat; respectiv 

, daca aceasta este ulterioara primirii confirmarii numarului 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr

ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind 

punerea in aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 

pentru stabilirea unor masuri de reglementa

sectorul agricol.

Principalele prevederi 

� Se aproba modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

eliberat de primari persoanelor fizice care detin atestat de producator si desfasoara o 

activitate economica in sectorul agricol.

� Pe baza solicitarilor comunicate de primari, 

Municipiului Bucuresti solicita Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” 

tiparirea necesarului de carnete 

Masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

In Monitorul Oficial nr. 71 din 28 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 83/2015

aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si 

formularistica necesara aplicarii schemei temporare de ajutor de stat, 

reglementata deHotararea Guvernului nr

unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul 

IV al anului 2014.

Principalele prevederi 

� Se acorda ajutor de stat sub forma de rambursare, pentru motorina utilizata la 

efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in trimestrul IV al anului 2014

sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare.

� Ajutorul de stat sub forma de rambursare se acorda in limita cantitatilor maxime de 

motorina, defalcate pe structura de

pasari/albine/viermi de matase si/sau pe lucrarile de imbunatatiri funciare, prevazute in 

anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat 

pentru motorina utilizata in agricultura 

� In cazul in care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de 

ajutor de stat depasesc cantitatile

proportional pentru toate sectoarele prevazute

� Beneficiarii schemei sunt producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, 

intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, care sunt inregistrati in 

Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul pla

care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei 

in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole.

Acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 20/208/2015 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al 

ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind 

punerea in aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 

pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din 

sectorul agricol. 

 

modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

eliberat de primari persoanelor fizice care detin atestat de producator si desfasoara o 

activitate economica in sectorul agricol. 

Pe baza solicitarilor comunicate de primari, consiliile judetene/Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti solicita Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” 

tiparirea necesarului de carnete in conditiile prezentului ordin. 

Masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

In Monitorul Oficial nr. 71 din 28 ianuarie 2015 a fost publicat 

nr. 83/2015 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru 

aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si 

formularistica necesara aplicarii schemei temporare de ajutor de stat, 

reglementata deHotararea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea 

unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul 

IV al anului 2014. 

 

Se acorda ajutor de stat sub forma de rambursare, pentru motorina utilizata la 

ctuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in trimestrul IV al anului 2014

sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare. 

Ajutorul de stat sub forma de rambursare se acorda in limita cantitatilor maxime de 

, defalcate pe structura de culturi si/sau pe efectivele de animale/ 

pasari/albine/viermi de matase si/sau pe lucrarile de imbunatatiri funciare, prevazute in 

anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat 

pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul IV al anului 2014.

care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de 

ajutor de stat depasesc cantitatile prevazute in anexa, cuantumul platilor se reduce 

proportional pentru toate sectoarele prevazute in prezenta anexa. 

Beneficiarii schemei sunt producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, 

intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, care sunt inregistrati in 

Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, 

care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei 

l obtinerii productiei agricole. 

Acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura

 in trimestrul IV al anului 2014 

disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al 

ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind 

punerea in aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 

re a pietei produselor din 

modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

eliberat de primari persoanelor fizice care detin atestat de producator si desfasoara o 

e judetene/Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti solicita Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” — S.A. 

Masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol 

In Monitorul Oficial nr. 71 din 28 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru 

aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si 

formularistica necesara aplicarii schemei temporare de ajutor de stat, 

. 1.108/2014 privind acordarea 

unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul 

Se acorda ajutor de stat sub forma de rambursare, pentru motorina utilizata la 

ctuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in trimestrul IV al anului 2014, in 

Ajutorul de stat sub forma de rambursare se acorda in limita cantitatilor maxime de 

culturi si/sau pe efectivele de animale/ 

pasari/albine/viermi de matase si/sau pe lucrarile de imbunatatiri funciare, prevazute in 

anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat 

in trimestrul IV al anului 2014. 

care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de 

prevazute in anexa, cuantumul platilor se reduce 

Beneficiarii schemei sunt producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, 

constituite potrivit Ordonantei de 

economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, care sunt inregistrati in 

ntatiilor viticole, alte evidente funciare, 

care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei 

Acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura 
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In Monitorul Oficial nr. 67 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata 

35/2015

43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor 

Europene.

 

Principalele prevederi 

� Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general si un secretar general adjunct

inalti functionari publici, numiti in conditiile legii.

� Secretarul general si secretarul general adjunct 

Ministerului Fondurilor Europene

functionale dintre structurile ministerului.

� Secretarul general si secretarul general adjunct 

responsabilitati prevazute in regulamentu

sau incredintate de ministrul fondurilor europene, in conditiile legii.

Guvernul a adus modificari normelor privind functionarea

 Ministerului Fondurilor 

In Monit

24/2015 

tineret pentru perioada 2015

Principalele prevederi 

� Prima incercare de planificare strategica in domeniul tineretului

Romania la sfarsitul anului 2001. Documentul purtand numele Plan national de actiune 

pentru tineret — Romania (PNAT

primele 4 reunite sub titulatura Participarii (economica, civica si politica, culturala si, 

respectiv, participare la educatie), la care se adaugau alte 4 privitoare la: reducerea 

factorilor de marginalizare si excludere, stimularea creativitatii, promovarea mobi

in spatiul european si, respectiv, optimizarea cadrului institutional.

Strategii pe plan european

� In Europa, preocuparile pentru dezvoltarea si coordonarea politicilor nationale in 

domeniul tineretului s-au accentuat mai ales in ultimii 10

� In 1997, Consiliul Europei a inceput procesul de monitorizare a politicilor nationale de 

tineret. In 2001 este publicata Cartea Alba (White Paper) a Comisiei Europene. Aceasta 

urmarea sa asigure tinerilor posibilitatea de a

simti luati in considerare in politicile publice

tarilor membre sa acorde o importanta sporita factorului tineret in cadrul politicilor 

sectoriale cum ar fi ocuparea fortei de munca si integrarea sociala, 

pe tot parcursul vietii, mobilitatea, lupta impotriva rasismului si xenofobiei. Din aceasta 

perspectiva, politica de tineret este conceputa ca o politica transversala, coordonata cu 

numeroase alte politici publice sectoriale. 

Guvernul a aprobat Strategia nationala in domeniul

 politicii de tineret pentru perioada 2015

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

 

In Monitorul Oficial nr. 67 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata 

35/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernulu

43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor 

Europene. 

Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general si un secretar general adjunct

inalti functionari publici, numiti in conditiile legii. 

Secretarul general si secretarul general adjunct asigura stabilitatea functionar

Ministerului Fondurilor Europene, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor 

functionale dintre structurile ministerului. 

Secretarul general si secretarul general adjunct indeplinesc si alte atributii si 

responsabilitati prevazute in regulamentul de organizare si functionare 

sau incredintate de ministrul fondurilor europene, in conditiile legii. 

Guvernul a adus modificari normelor privind functionarea

Ministerului Fondurilor Europene 

In Monitorul Oficial nr. 68 sin 27 ianuarie 2015 a fost publicata 

24/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul politicii de 

tineret pentru perioada 2015—2020. 

planificare strategica in domeniul tineretului a fost realizata in 

Romania la sfarsitul anului 2001. Documentul purtand numele Plan national de actiune 

Romania (PNAT-R) avea in vedere o lista de 8 obiective, dintre care 

4 reunite sub titulatura Participarii (economica, civica si politica, culturala si, 

respectiv, participare la educatie), la care se adaugau alte 4 privitoare la: reducerea 

factorilor de marginalizare si excludere, stimularea creativitatii, promovarea mobi

in spatiul european si, respectiv, optimizarea cadrului institutional. 

Strategii pe plan european 

preocuparile pentru dezvoltarea si coordonarea politicilor nationale in 

au accentuat mai ales in ultimii 10—15 ani. 

Consiliul Europei a inceput procesul de monitorizare a politicilor nationale de 

. In 2001 este publicata Cartea Alba (White Paper) a Comisiei Europene. Aceasta 

sa asigure tinerilor posibilitatea de a-si exprima punctele de vedere si

simti luati in considerare in politicile publice. Din aceasta perspectiva, Cartea solicita 

tarilor membre sa acorde o importanta sporita factorului tineret in cadrul politicilor 

sectoriale cum ar fi ocuparea fortei de munca si integrarea sociala, educatia, invatarea 

pe tot parcursul vietii, mobilitatea, lupta impotriva rasismului si xenofobiei. Din aceasta 

perspectiva, politica de tineret este conceputa ca o politica transversala, coordonata cu 

numeroase alte politici publice sectoriale.  

Guvernul a aprobat Strategia nationala in domeniul

politicii de tineret pentru perioada 2015—2020

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 67 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor 

Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general si un secretar general adjunct, 

asigura stabilitatea functionarii 

, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor 

indeplinesc si alte atributii si 

l de organizare si functionare al ministerului 

Guvernul a adus modificari normelor privind functionarea 

orul Oficial nr. 68 sin 27 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul politicii de 

a fost realizata in 

Romania la sfarsitul anului 2001. Documentul purtand numele Plan national de actiune 

R) avea in vedere o lista de 8 obiective, dintre care 

4 reunite sub titulatura Participarii (economica, civica si politica, culturala si, 

respectiv, participare la educatie), la care se adaugau alte 4 privitoare la: reducerea 

factorilor de marginalizare si excludere, stimularea creativitatii, promovarea mobilitatii 

preocuparile pentru dezvoltarea si coordonarea politicilor nationale in 

Consiliul Europei a inceput procesul de monitorizare a politicilor nationale de 

. In 2001 este publicata Cartea Alba (White Paper) a Comisiei Europene. Aceasta 

si exprima punctele de vedere si de a se 

. Din aceasta perspectiva, Cartea solicita 

tarilor membre sa acorde o importanta sporita factorului tineret in cadrul politicilor 

educatia, invatarea 

pe tot parcursul vietii, mobilitatea, lupta impotriva rasismului si xenofobiei. Din aceasta 

perspectiva, politica de tineret este conceputa ca o politica transversala, coordonata cu 

Guvernul a aprobat Strategia nationala in domeniul 

2020 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt 

- in forme actualizate si consolidate 
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Problema de drept care a generat practica neunitara

� Prin recursurile in interesul legii formulate de catre Colegiul de conducere al inaltei Curti 

de Casatie si Justitie si de procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de 

Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de 

vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 348 din Codul de 

procedura penala privind competenta de a se pronunta asupra masurilor preventive pe 

durata solutionarii contestatiei prevazute de art. 347 din Codul de procedura penala.

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Intr-o prima orientare a practicii

preventive este judecatorul de camera preliminara de la in

sesizate, respectiv acela investit si cu competenta solutionarii contestatiei intemeiate pe 

dispozitiile art. 347 din Codul de procedura penala.

� Astfel, potrivit acestei orientari, judecatorul de camera preliminara de la instanta ie

superioara celei sesizate si avand spre solutionare contestatia a verificat si legalitatea, si 

temeinicia masurii arestarii preventive dispuse fata de inculpat, invocandu

legal dispozitiile art. 348 raportat la art. 207 dinCodul de proce

� Intr-o a doua orientare a practicii

se pronunte asupra masurilor preventive a fost considerat judecatorul de camera 

preliminara de la instanta competenta sa judece cauza in fond.

� In cadrul acestei orientari jurisprudentiale s

privind verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive de catre 

judecatorul de la instanta sesizata prin rechizitoriu, astfel:

� Pronuntarea asupra masuril

competenta sa judece cauza in fond, in calitate de judecator de camera preliminara si 

conform dispozitiilor legale care reglementeaza masurile preventive in procedura de 

camera preliminara. 

� Judecatorul de la instanta competenta sa judece cauza in fond s

masurilor preventive, insa in exercitarea functiei de judecata si conform reglementarilor 

care normeaza masurile preventive in cursul judecatii.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a

Colegiul de conducere al inaltei Curti de Casatie si Justitie si de procurorul general al

Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

� In interpretarea si aplicarea 

procedura penalastabileste ca: 

sesizata prin rechizitoriu, a carui incheiere prin care s

fost atacata cu contestatie, 

preventive, conform dispozitiilor legale care reglementeaza masurile preventive in 

procedura de camera preliminara, pana la solutionarea contestatiei prevazute in art. 

347 din Codul de procedura penala

RIL admis: Judecatorul de camera preliminara are competenta de a se 

pronunta asupra masurilor preventive pana la solutionarea contestatiei 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 80 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 5 din 8 decembrie 2014 a ICCJ - Completul competent sa judece 

recursul in interesul legii. 

 

blema de drept care a generat practica neunitara 

Prin recursurile in interesul legii formulate de catre Colegiul de conducere al inaltei Curti 

de Casatie si Justitie si de procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de 

a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de 

vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 348 din Codul de 

procedura penala privind competenta de a se pronunta asupra masurilor preventive pe 

arii contestatiei prevazute de art. 347 din Codul de procedura penala.

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

o prima orientare a practicii, competent sa se pronunte asupra masurilor 

preventive este judecatorul de camera preliminara de la instanta superioara celei 

sesizate, respectiv acela investit si cu competenta solutionarii contestatiei intemeiate pe 

dispozitiile art. 347 din Codul de procedura penala. 

Astfel, potrivit acestei orientari, judecatorul de camera preliminara de la instanta ie

superioara celei sesizate si avand spre solutionare contestatia a verificat si legalitatea, si 

temeinicia masurii arestarii preventive dispuse fata de inculpat, invocandu

legal dispozitiile art. 348 raportat la art. 207 dinCodul de procedura penala.

o a doua orientare a practicii, alte instante au apreciat ca, dimpotriva, competent sa 

se pronunte asupra masurilor preventive a fost considerat judecatorul de camera 

preliminara de la instanta competenta sa judece cauza in fond. 

l acestei orientari jurisprudentiale s-au conturat doua puncte de vedere diferite 

privind verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive de catre 

judecatorul de la instanta sesizata prin rechizitoriu, astfel: 

Pronuntarea asupra masurilor preventive s-a realizat de judecatorul de la instanta 

competenta sa judece cauza in fond, in calitate de judecator de camera preliminara si 

conform dispozitiilor legale care reglementeaza masurile preventive in procedura de 

 

ul de la instanta competenta sa judece cauza in fond s-a pronuntat asupra 

masurilor preventive, insa in exercitarea functiei de judecata si conform reglementarilor 

care normeaza masurile preventive in cursul judecatii. 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile in interesul legii

Colegiul de conducere al inaltei Curti de Casatie si Justitie si de procurorul general al

Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 348 si art. 347 din Codul de 

procedura penalastabileste ca: Judecatorul de camera preliminara de la instanta 

sesizata prin rechizitoriu, a carui incheiere prin care s-a dispus inceperea judecatii a 

fost atacata cu contestatie, are competenta de a se pronunta asupra masurilor 

preventive, conform dispozitiilor legale care reglementeaza masurile preventive in 

procedura de camera preliminara, pana la solutionarea contestatiei prevazute in art. 

347 din Codul de procedura penala. 

RIL admis: Judecatorul de camera preliminara are competenta de a se 

pronunta asupra masurilor preventive pana la solutionarea contestatiei 

prevazute de art. 347 NCPP 

disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Monitorul Oficial nr. 80 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

Completul competent sa judece 

Prin recursurile in interesul legii formulate de catre Colegiul de conducere al inaltei Curti 

de Casatie si Justitie si de procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de 

a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de 

vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 348 din Codul de 

procedura penala privind competenta de a se pronunta asupra masurilor preventive pe 

arii contestatiei prevazute de art. 347 din Codul de procedura penala. 

, competent sa se pronunte asupra masurilor 

stanta superioara celei 

sesizate, respectiv acela investit si cu competenta solutionarii contestatiei intemeiate pe 

Astfel, potrivit acestei orientari, judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic 

superioara celei sesizate si avand spre solutionare contestatia a verificat si legalitatea, si 

temeinicia masurii arestarii preventive dispuse fata de inculpat, invocandu-se ca temei 

dura penala. 

, alte instante au apreciat ca, dimpotriva, competent sa 

se pronunte asupra masurilor preventive a fost considerat judecatorul de camera 

au conturat doua puncte de vedere diferite 

privind verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive de catre 

a realizat de judecatorul de la instanta 

competenta sa judece cauza in fond, in calitate de judecator de camera preliminara si 

conform dispozitiilor legale care reglementeaza masurile preventive in procedura de 

a pronuntat asupra 

masurilor preventive, insa in exercitarea functiei de judecata si conform reglementarilor 

admis recursurile in interesul legii declarate de catre 

Colegiul de conducere al inaltei Curti de Casatie si Justitie si de procurorul general al 

Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta: 

unitara a dispozitiilor art. 348 si art. 347 din Codul de 

Judecatorul de camera preliminara de la instanta 

a dispus inceperea judecatii a 

are competenta de a se pronunta asupra masurilor 

preventive, conform dispozitiilor legale care reglementeaza masurile preventive in 

procedura de camera preliminara, pana la solutionarea contestatiei prevazute in art. 

RIL admis: Judecatorul de camera preliminara are competenta de a se 

pronunta asupra masurilor preventive pana la solutionarea contestatiei 
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In Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat

nr. 686 din 26 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a), 

art. 21 alin. (5), (8) si (9), precum si a celor ale art. 4 teza intai raportate 

la cele ale art. 2

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 

regimului comunist in Romania.

 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din data de 21 februarie 2014 

a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

4, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) si (8), art. 22,art. 23,art. 35 alin. (1) si (2) din 

Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioad

in Romania. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

decizii/dispozitii/hotarari au fost emise de entitatile investite in executarea unor hotarari 

judecatoresti prin care instantele s

indreptatite si asupra intinderii dreptului de proprietate a acestora. 

� Dispozitiile de lege criticate permit Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor 

cenzurarea tuturor actelor care contin propunerea de acord

emise de entitatile investite, fara ca legiuitorul sa fi prevazut vreo distinctie in sensul 

exceptarii de la aceasta verificare a acelor acte (decizii/dispozitii/hotarari) la baza 

emiterii carora a stat o hotarare judecatoreasc

� Se ajunge, astfel, ca un organ fara activitate jurisdictionala. ce nu face parte dintre 

instantele judecatoresti enumerate laart. 126 alin. (1) din Constitutie, sa cenzureze 

continutul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aceasta posi

conferita de dispozitiile de lege criticate Comisiei Nationale pentru Compensarea 

Imobilelor este neconstitutionala, incalcand principiul separatiei puterilor stipulat de 

prevederile art. 1 alin. (4) din Legea fundamentala. 

� In continuare arata ca

jurisdictional administrativ, obligatoriu prin prisma legii, ceea ce contravine prevederilor 

constitutionale ale art. 21 alin. (4) care dispun asupra caracterului facultativ al acestei 

proceduri. 

� Curtea Constitutionala a decis cu unanimitate de voturi admiterea exceptiei de 

neconstitutionalitate si a constatat ca

si (8) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului d

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

perioada regimului comunist in Romania sunt constitutionale in masura in care nu se 

aplica deciziilor/dispozitiilor entitatilor investite cu solutionarea notificarilor, emi

executarea unor hotarari judecatoresti prin care instantele s

irevocabil/definitiv asupra calitatii de persoane indreptatite si asupra intinderii 

dreptului de proprietate

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor disozitii din Legea 

privind restitui

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

 

In Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicat

nr. 686 din 26 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a), 

art. 21 alin. (5), (8) si (9), precum si a celor ale art. 4 teza intai raportate 

la cele ale art. 22,art. 23,art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 165/2013 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 

regimului comunist in Romania. 

 

din data de 21 februarie 2014 Tribunalul Bucuresti — 

a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

in. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) si (8), art. 22,art. 23,art. 35 alin. (1) si (2) din 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimulu

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca multe dintre 

decizii/dispozitii/hotarari au fost emise de entitatile investite in executarea unor hotarari 

judecatoresti prin care instantele s-au pronuntat irevocabil asupra calitatii de persoane 

indreptatite si asupra intinderii dreptului de proprietate a acestora.  

Dispozitiile de lege criticate permit Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor 

cenzurarea tuturor actelor care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii, 

emise de entitatile investite, fara ca legiuitorul sa fi prevazut vreo distinctie in sensul 

exceptarii de la aceasta verificare a acelor acte (decizii/dispozitii/hotarari) la baza 

emiterii carora a stat o hotarare judecatoreasca.  

Se ajunge, astfel, ca un organ fara activitate jurisdictionala. ce nu face parte dintre 

instantele judecatoresti enumerate laart. 126 alin. (1) din Constitutie, sa cenzureze 

continutul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aceasta posi

conferita de dispozitiile de lege criticate Comisiei Nationale pentru Compensarea 

Imobilelor este neconstitutionala, incalcand principiul separatiei puterilor stipulat de 

prevederile art. 1 alin. (4) din Legea fundamentala.  

In continuare arata ca dispozitiile criticate creeaza o situatie de extracontrol 

jurisdictional administrativ, obligatoriu prin prisma legii, ceea ce contravine prevederilor 

constitutionale ale art. 21 alin. (4) care dispun asupra caracterului facultativ al acestei 

urtea Constitutionala a decis cu unanimitate de voturi admiterea exceptiei de 

neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 17 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (5) 

si (8) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului d

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

perioada regimului comunist in Romania sunt constitutionale in masura in care nu se 

aplica deciziilor/dispozitiilor entitatilor investite cu solutionarea notificarilor, emi

executarea unor hotarari judecatoresti prin care instantele s

irevocabil/definitiv asupra calitatii de persoane indreptatite si asupra intinderii 

dreptului de proprietate. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor disozitii din Legea 

privind restituirea imobilelor preluate in mod abuziv

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 686 din 26 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a), 

art. 21 alin. (5), (8) si (9), precum si a celor ale art. 4 teza intai raportate 

2,art. 23,art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 165/2013 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 

 Sectia a IV-a civila 

a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

in. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) si (8), art. 22,art. 23,art. 35 alin. (1) si (2) din 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 

a regimului comunist 

autorii acesteia sustin ca multe dintre 

decizii/dispozitii/hotarari au fost emise de entitatile investite in executarea unor hotarari 

revocabil asupra calitatii de persoane 

Dispozitiile de lege criticate permit Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor 

are de masuri compensatorii, 

emise de entitatile investite, fara ca legiuitorul sa fi prevazut vreo distinctie in sensul 

exceptarii de la aceasta verificare a acelor acte (decizii/dispozitii/hotarari) la baza 

Se ajunge, astfel, ca un organ fara activitate jurisdictionala. ce nu face parte dintre 

instantele judecatoresti enumerate laart. 126 alin. (1) din Constitutie, sa cenzureze 

continutul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aceasta posibilitate 

conferita de dispozitiile de lege criticate Comisiei Nationale pentru Compensarea 

Imobilelor este neconstitutionala, incalcand principiul separatiei puterilor stipulat de 

dispozitiile criticate creeaza o situatie de extracontrol 

jurisdictional administrativ, obligatoriu prin prisma legii, ceea ce contravine prevederilor 

constitutionale ale art. 21 alin. (4) care dispun asupra caracterului facultativ al acestei 

urtea Constitutionala a decis cu unanimitate de voturi admiterea exceptiei de 

dispozitiile art. 17 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (5) 

si (8) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 

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

perioada regimului comunist in Romania sunt constitutionale in masura in care nu se 

aplica deciziilor/dispozitiilor entitatilor investite cu solutionarea notificarilor, emise in 

executarea unor hotarari judecatoresti prin care instantele s-au pronuntat 

irevocabil/definitiv asupra calitatii de persoane indreptatite si asupra intinderii 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor disozitii din Legea 

rea imobilelor preluate in mod abuziv 
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In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 732 din 16 dece

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336 alin. (1) si (3) 

din Codul penal.

 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 1 aprilie 2014 

cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 336 alin. (1) si (3) din Codul penal

instanta de judecata cu ocazia solutionarii apelului formulat intr

inculpatul a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii pr

(1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

dispozitiile art. 336alin. (1) si (3) din Codul penal incalca prevederile constitu

art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a 

legilor, ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil si ale art. 73 alin. (3) 

lit. h) privind reglementarea prin lege organica a in

executarii acestora, precum si ale art. 20 referitor la preeminenta tratatelor 

internationale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile 

art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un 

privind legalitatea incriminarii din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

libertatilor fundamentale. 

� Astfel, considera ca legiuitorul, prin incriminarea faptei de conducere a unui vehicul sub 

influenta alcoolului sau a altor substante, asa cum este reglementata aceasta infractiune 

de art. 336 din Codul penal, s

consacrat de art. 7 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omul

libertatilor fundamentale, potrivit caruia „nimeni nu poate fi condamnat pentru o 

actiune sau o omisiune care, in momentul in care a fost savarsita, nu constituie o 

infractiune, potrivit dreptului national sau international“, respectiv de art. 1 di

penal, care la alin. (2) prevede ca „Nicio persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o 

fapta care nu era prevazuta de legea penala la data cand a fost savarsita“. 

� Arata ca legiuitorul a disociat momentul savarsirii infractiunii, care coincide 

depistarii in trafic a conducatorului vehiculului, de momentul consumarii infractiunii, 

care, in noua viziune legislativa, ar fi cel al prelevarii mostrelor biologice, in conditiile in 

care aceasta infractiune este una de pericol si, prin urmar

momentul savarsirii ei. 

� Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de 

neconstitutionalitate 

pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 984/255

ca sintagma „la momentul prelevarii mostrelor biologice“ din cuprinsul dispozitiilor art. 

336 alin. (1) din Codul penal este neconstitutionala

� Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi a respins, ca inadmi

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336alin. (3) din Codul penal, exceptie ridicata, 

din oficiu, de aceeasi instanta in acelasi dosar

CC a admis exceptia de n

art. 336 alin. (1) din Codul penal

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 732 din 16 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336 alin. (1) si (3) 

din Codul penal. 

 

Incheierea din 1 aprilie 2014 Curtea de Apel Oradea – Sectia penala si pentru cauze 

cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

spozitiilor art. 336 alin. (1) si (3) din Codul penal. Exceptia a fost ridicata, din oficiu, de 

instanta de judecata cu ocazia solutionarii apelului formulat intr-o cauza penala in care 

a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 87 alin. 

nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta de judecata sustine ca 

dispozitiile art. 336alin. (1) si (3) din Codul penal incalca prevederile constitu

art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a 

legilor, ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil si ale art. 73 alin. (3) 

lit. h) privind reglementarea prin lege organica a infractiunilor, pedepselor si a regimului 

executarii acestora, precum si ale art. 20 referitor la preeminenta tratatelor 

internationale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile 

art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil si ale art. 7 paragraful 1 

privind legalitatea incriminarii din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

libertatilor fundamentale.  

Astfel, considera ca legiuitorul, prin incriminarea faptei de conducere a unui vehicul sub 

nta alcoolului sau a altor substante, asa cum este reglementata aceasta infractiune 

de art. 336 din Codul penal, s-a abatut de la principiul general al legalitatii incriminarii 

consacrat de art. 7 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omul

libertatilor fundamentale, potrivit caruia „nimeni nu poate fi condamnat pentru o 

actiune sau o omisiune care, in momentul in care a fost savarsita, nu constituie o 

infractiune, potrivit dreptului national sau international“, respectiv de art. 1 di

penal, care la alin. (2) prevede ca „Nicio persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o 

fapta care nu era prevazuta de legea penala la data cand a fost savarsita“. 

Arata ca legiuitorul a disociat momentul savarsirii infractiunii, care coincide 

depistarii in trafic a conducatorului vehiculului, de momentul consumarii infractiunii, 

care, in noua viziune legislativa, ar fi cel al prelevarii mostrelor biologice, in conditiile in 

care aceasta infractiune este una de pericol si, prin urmare, se consuma dintr

momentul savarsirii ei.  

Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de 

 ridicata, din oficiu, de Curtea de Apel Oradea 

pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 984/255/P/2012 al acestei instante 

ca sintagma „la momentul prelevarii mostrelor biologice“ din cuprinsul dispozitiilor art. 

336 alin. (1) din Codul penal este neconstitutionala. 

Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi a respins, ca inadmi

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336alin. (3) din Codul penal, exceptie ridicata, 

din oficiu, de aceeasi instanta in acelasi dosar. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a 

art. 336 alin. (1) din Codul penal 

disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

mbrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336 alin. (1) si (3) 

Sectia penala si pentru cauze 

cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

. Exceptia a fost ridicata, din oficiu, de 

o cauza penala in care 

evazute de art. 87 alin. 

instanta de judecata sustine ca 

dispozitiile art. 336alin. (1) si (3) din Codul penal incalca prevederile constitutionale ale 

art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a 

legilor, ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil si ale art. 73 alin. (3) 

fractiunilor, pedepselor si a regimului 

executarii acestora, precum si ale art. 20 referitor la preeminenta tratatelor 

internationale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile 

proces echitabil si ale art. 7 paragraful 1 

privind legalitatea incriminarii din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

Astfel, considera ca legiuitorul, prin incriminarea faptei de conducere a unui vehicul sub 

nta alcoolului sau a altor substante, asa cum este reglementata aceasta infractiune 

a abatut de la principiul general al legalitatii incriminarii 

consacrat de art. 7 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

libertatilor fundamentale, potrivit caruia „nimeni nu poate fi condamnat pentru o 

actiune sau o omisiune care, in momentul in care a fost savarsita, nu constituie o 

infractiune, potrivit dreptului national sau international“, respectiv de art. 1 din Codul 

penal, care la alin. (2) prevede ca „Nicio persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o 

fapta care nu era prevazuta de legea penala la data cand a fost savarsita“.  

Arata ca legiuitorul a disociat momentul savarsirii infractiunii, care coincide cu momentul 

depistarii in trafic a conducatorului vehiculului, de momentul consumarii infractiunii, 

care, in noua viziune legislativa, ar fi cel al prelevarii mostrelor biologice, in conditiile in 

e, se consuma dintr-odata la 

Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de 

ridicata, din oficiu, de Curtea de Apel Oradea – Sectia penala si 

/P/2012 al acestei instante si a constatat 

ca sintagma „la momentul prelevarii mostrelor biologice“ din cuprinsul dispozitiilor art. 

Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi a respins, ca inadmisibila, exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336alin. (3) din Codul penal, exceptie ridicata, 

econstitutionalitate a  
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In Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 682 din 19 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la 

Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de 

Stiinte Agricole si Sil

Principalele prevederi 

� Prin Decizia civila nr. 103/R/2014 din 9 aprilie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 

14.217/190/2012, Tribunalul Bistrita

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor 

Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si 

Silvice „Gheorghe Ionescu

agriculturii, silviculturii si industriei alimentare.

� Exceptia a fost ridicata de Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Parvulescu si Mihai

Alexandru Parvulescu intr

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

nr. 2.5 laLegea nr. 45/2009, 

dreptul lor de proprietate privata, fara sa existe o cauza de utilitate publica, in conditiile 

in care, anterior intrarii in vigoare a legii, instantele judecatoresti s

hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, in sensul recunoasterii dreptului acestora 

de proprietate asupra suprafetei de 0,8 ha, mentionata in anexa, suprafata situata in 

comuna Silivasul de Campie, judetul Bistrita

� Sunt invocate in acest sens: S

si Decizia civila nr. 379/R/2011 din 17 noiembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Bistrita

Nasaud, precum si Sentinta civila nr. 2.635/ 7 mai 2009, pronuntata de Judecatoria 

Bistrita in Dosarul nr. 

Tribunalul Bistrita, Decizia nr. 683/R/2010, pronuntata de Curtea de Apel Cluj, Sentinta 

civila nr. 650 din 28 februarie 2007, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, mentinuta 

de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 3.722/4 octombrie 2007.

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Parvulescu si Mihai

nr. 14.217/190/2012 a

prevederile din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea 

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, 

cuprinzand mentiuni referitoare la suprafata de 0,8100 ha situata in comuna Silivasul 

de Campie, judetul Bistrita

suprafata nu se suprapune cu cea asupra careia a fost reconstituit dreptul de 

proprietate al autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prin hotarare 

judecatoreasca definitiva si irevocabila

 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind organizarea 

Academiei de Stiinte Agricole si Silv

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

 

In Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 682 din 19 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la 

Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de 

Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”. 

Prin Decizia civila nr. 103/R/2014 din 9 aprilie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 

Tribunalul Bistrita-Nasaud — Sectia I civila a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor 

privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 

agriculturii, silviculturii si industriei alimentare. 

a fost ridicata de Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Parvulescu si Mihai

Alexandru Parvulescu intr-o cauza avand ca obiect fond funciar. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin, in esenta, ca, prin anexa 

nr. 2.5 laLegea nr. 45/2009, modificata prin Legea nr. 72/2011, se produce o ingerinta in 

dreptul lor de proprietate privata, fara sa existe o cauza de utilitate publica, in conditiile 

in care, anterior intrarii in vigoare a legii, instantele judecatoresti s-au pronuntat, prin 

i judecatoresti definitive si irevocabile, in sensul recunoasterii dreptului acestora 

de proprietate asupra suprafetei de 0,8 ha, mentionata in anexa, suprafata situata in 

comuna Silivasul de Campie, judetul Bistrita-Nasaud.  

Sunt invocate in acest sens: Sentinta nr. 4.756/2010, pronuntata de Judecatoria Bistrita 

si Decizia civila nr. 379/R/2011 din 17 noiembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Bistrita

Nasaud, precum si Sentinta civila nr. 2.635/ 7 mai 2009, pronuntata de Judecatoria 

Bistrita in Dosarul nr. 4.903/190/2005, Decizia civila nr. 107/A/2009, pronuntata de 

Tribunalul Bistrita, Decizia nr. 683/R/2010, pronuntata de Curtea de Apel Cluj, Sentinta 

civila nr. 650 din 28 februarie 2007, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, mentinuta 

Casatie si Justitie prin Decizia nr. 3.722/4 octombrie 2007.

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Parvulescu si Mihai-Alexandru Parvulescu in Dosarul 

nr. 14.217/190/2012 al Tribunalului Bistrita-Nasaud — Sectia I civila si a constatat ca 

prevederile din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea 

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de 

ltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, 

cuprinzand mentiuni referitoare la suprafata de 0,8100 ha situata in comuna Silivasul 

de Campie, judetul Bistrita-Nasaud, sunt constitutionale in masura in care aceasta 

se suprapune cu cea asupra careia a fost reconstituit dreptul de 

proprietate al autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prin hotarare 

judecatoreasca definitiva si irevocabila. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind organizarea 

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 682 din 19 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la 

Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de 

Prin Decizia civila nr. 103/R/2014 din 9 aprilie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 

Sectia I civila a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor anexei nr. 2.5 la 

privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si 

dezvoltare din domeniile 

a fost ridicata de Alexandru Sorin Grindeanu, Ionel Parvulescu si Mihai-

autorii sustin, in esenta, ca, prin anexa 

modificata prin Legea nr. 72/2011, se produce o ingerinta in 

dreptul lor de proprietate privata, fara sa existe o cauza de utilitate publica, in conditiile 

au pronuntat, prin 

i judecatoresti definitive si irevocabile, in sensul recunoasterii dreptului acestora 

de proprietate asupra suprafetei de 0,8 ha, mentionata in anexa, suprafata situata in 

entinta nr. 4.756/2010, pronuntata de Judecatoria Bistrita 

si Decizia civila nr. 379/R/2011 din 17 noiembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Bistrita-

Nasaud, precum si Sentinta civila nr. 2.635/ 7 mai 2009, pronuntata de Judecatoria 

4.903/190/2005, Decizia civila nr. 107/A/2009, pronuntata de 

Tribunalul Bistrita, Decizia nr. 683/R/2010, pronuntata de Curtea de Apel Cluj, Sentinta 

civila nr. 650 din 28 februarie 2007, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, mentinuta 

Casatie si Justitie prin Decizia nr. 3.722/4 octombrie 2007. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Alexandru Parvulescu in Dosarul 

civila si a constatat ca 

prevederile din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea 

Sisesti” si a sistemului de 

ltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, 

cuprinzand mentiuni referitoare la suprafata de 0,8100 ha situata in comuna Silivasul 

Nasaud, sunt constitutionale in masura in care aceasta 

se suprapune cu cea asupra careia a fost reconstituit dreptul de 

proprietate al autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prin hotarare 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind organizarea 
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In Moni

nr. 17 din 21 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind securitatea cibernetica 

a Romaniei.

 

Principalele prevederi 

� Cu Adresa nr. 2/6.103 din 23 decembrie 2014

a transmis Curtii Consti

inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.188 din 23 decembrie 2014 si constituie 

obiectul Dosarului nr. 1.419A/2014. La sesizare a fost anexata, in copie, Legea privind 

securitatea cibernetica a Romaniei.

� In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate

contrare art. 1alin. (3) si (4) referitor la statul de drept si obligatia respectarii Constitutiei 

si a legilor.  

� Se apreciaza ca legea criticata intro

detinatorii de infrastructuri cibernetice

drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor. 

� Prevederile legale nu respecta dispozitiile art. 6 din Legea nr. 24

de tehnica legislativa 

legalitatii, care este fundamental pentru buna functionare a statului de drept. La art. 1 

din lege se prevad doar obligatii pentru detinatorii d

stabili si drepturile acestora. 

� Enumerarea cuprinsa in art. 2 a persoanelor/entitatilor carora li se aplica legea nu este 

una precisa, omitand sa prevada situatia intermediarilor de infrastructuri cibernetice, a 

infrastructurilor neoperationale, a actionarilor unor persoane juridice sau cea a 

fondatorilor unor asociatii ori fundatii care detin astfel de infrastructuri.

� In vreme ce Uniunea Europeana propune in proiectul de Directiva NIS (Network and 

Information System) ca institutiile care se ocupa de domeniul securitatii cibernetice sa 

fie „organisme civile, care sa functioneze integral pe baza controlului democratic, si nu ar 

trebui sa desfasoare activitati in domeniul informatiilor”, 

acces nelimitat si nesupravegheat la toate datele informatice detinute de persoane de 

drept public si privat unor institutii care nu indeplinesc nic

� Autorii sesizarii sustin ca 

electronice provenind de la orice computer, indiferent de proprietarul sau, este o 

ingerinta nejustificata in dreptul la protectia corespondentei

privata, drept garantat de art. 26 si 28 din Constitutie. 

� O astfel de ingerinta nu numai ca nu este necesara intr

are tocmai efectul contrar: submineaza esenta societatii democratice. 

� Astfel, sub pretextul protectiei impotriva atacurilor cibernetice, orice fel de date pot fi 

accesate la bunul plac 

civile. 

� Curtea Constitutionala a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea 

privind securitatea cibernetica a Romaniei este neconstitutionala, in ansamblul ei

CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii

 privind securitatea cibernetica a Romaniei

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 79 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 17 din 21 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale asupra obiectiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind securitatea cibernetica 

a Romaniei. 

 

 

Cu Adresa nr. 2/6.103 din 23 decembrie 2014, secretarul general al Camerei Deputatilor 

a transmis Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate

inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.188 din 23 decembrie 2014 si constituie 

obiectul Dosarului nr. 1.419A/2014. La sesizare a fost anexata, in copie, Legea privind 

a a Romaniei. 

In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorii sustin ca dispozitiile legale sunt 

contrare art. 1alin. (3) si (4) referitor la statul de drept si obligatia respectarii Constitutiei 

legea criticata introduce multe confuzii si conditionari pentru 

detinatorii de infrastructuri cibernetice care sunt de natura a genera restrangeri ale 

drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.  

Prevederile legale nu respecta dispozitiile art. 6 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative si incalca, astfel, principiul 

legalitatii, care este fundamental pentru buna functionare a statului de drept. La art. 1 

din lege se prevad doar obligatii pentru detinatorii de infrastructuri cibernetice fara a se 

stabili si drepturile acestora.  

Enumerarea cuprinsa in art. 2 a persoanelor/entitatilor carora li se aplica legea nu este 

, omitand sa prevada situatia intermediarilor de infrastructuri cibernetice, a 

astructurilor neoperationale, a actionarilor unor persoane juridice sau cea a 

fondatorilor unor asociatii ori fundatii care detin astfel de infrastructuri.

In vreme ce Uniunea Europeana propune in proiectul de Directiva NIS (Network and 

ca institutiile care se ocupa de domeniul securitatii cibernetice sa 

fie „organisme civile, care sa functioneze integral pe baza controlului democratic, si nu ar 

trebui sa desfasoare activitati in domeniul informatiilor”, Parlamentul Romaniei acorda 

nelimitat si nesupravegheat la toate datele informatice detinute de persoane de 

unor institutii care nu indeplinesc niciuna din conditiile de mai sus.

Autorii sesizarii sustin ca posibilitatea accesarii fara mandat judecatoresc a da

electronice provenind de la orice computer, indiferent de proprietarul sau, este o 

ingerinta nejustificata in dreptul la protectia corespondentei, adica in dreptul la viata 

privata, drept garantat de art. 26 si 28 din Constitutie.  

nta nu numai ca nu este necesara intr-o societate democratica

are tocmai efectul contrar: submineaza esenta societatii democratice. 

sub pretextul protectiei impotriva atacurilor cibernetice, orice fel de date pot fi 

accesate la bunul plac al puterii executive, fara existenta vreunui control al societatii 

Curtea Constitutionala a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea 

privind securitatea cibernetica a Romaniei este neconstitutionala, in ansamblul ei

CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii

privind securitatea cibernetica a Romaniei 

disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

torul Oficial nr. 79 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

asupra obiectiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind securitatea cibernetica 

, secretarul general al Camerei Deputatilor 

tutionale sesizarea de neconstitutionalitate, care a fost 

inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.188 din 23 decembrie 2014 si constituie 

obiectul Dosarului nr. 1.419A/2014. La sesizare a fost anexata, in copie, Legea privind 

autorii sustin ca dispozitiile legale sunt 

contrare art. 1alin. (3) si (4) referitor la statul de drept si obligatia respectarii Constitutiei 

duce multe confuzii si conditionari pentru 

care sunt de natura a genera restrangeri ale 

/2000 privind normele 

pentru elaborarea actelor normative si incalca, astfel, principiul 

legalitatii, care este fundamental pentru buna functionare a statului de drept. La art. 1 

e infrastructuri cibernetice fara a se 

Enumerarea cuprinsa in art. 2 a persoanelor/entitatilor carora li se aplica legea nu este 

, omitand sa prevada situatia intermediarilor de infrastructuri cibernetice, a 

astructurilor neoperationale, a actionarilor unor persoane juridice sau cea a 

fondatorilor unor asociatii ori fundatii care detin astfel de infrastructuri. 

In vreme ce Uniunea Europeana propune in proiectul de Directiva NIS (Network and 

ca institutiile care se ocupa de domeniul securitatii cibernetice sa 

fie „organisme civile, care sa functioneze integral pe baza controlului democratic, si nu ar 

Parlamentul Romaniei acorda 

nelimitat si nesupravegheat la toate datele informatice detinute de persoane de 

iuna din conditiile de mai sus. 

posibilitatea accesarii fara mandat judecatoresc a datelor 

electronice provenind de la orice computer, indiferent de proprietarul sau, este o 

, adica in dreptul la viata 

o societate democratica, dar ea 

are tocmai efectul contrar: submineaza esenta societatii democratice.  

sub pretextul protectiei impotriva atacurilor cibernetice, orice fel de date pot fi 

, fara existenta vreunui control al societatii 

Curtea Constitutionala a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea 

privind securitatea cibernetica a Romaniei este neconstitutionala, in ansamblul ei. 

CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii 
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In Monitorul Oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 666 din 12 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a prevederi

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

drumurile publice.

 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 11 martie 2014 

si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia

prevederilor art. 118 alin. (4) din 

publice. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale

contravenientul trebuie sa se prezinte la sediul politiei rutiere pentru a preda permisul 

de conducere se calculeaza de la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti prin care 

instanta judecatoreasca a respins plang

constatare a contraventiei. Or, „pana in momentul comunicarii, hotararea 

judecatoreasca nu poate fi cunoscuta de parti, mai ales in situatia in care hotararea este 

modificata cu prilejul solutionarii apelului“.

in termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii pentru a preda permisul de conducere, 

in conditiile in care hotararea a fost modificata in calea de atac a apelului, iar acesta nu 

cunoaste hotararea, cat timp a

principiile statului de drept in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt garantate.

� Tribunalul Arad – Sectia de contencios administrativ si fiscal opineaza ca exceptia de 

neconstitutionalitate nu este intemeiata

� Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost 

comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului 

Poporului, pentru a

neconstitutionalitate. 

� Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale

Retine ca autorul exceptiei pune, mai degraba, in discutie modul de interpretare si 

aplicare a legii si nu formuleaza veritabile criti

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

neconstitutionalitate 

Tribunalului Arad – 

prevederileart. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

� In cadrul opiniei separate a Judecatorului, Prof. univ. dr. Mona

arata: 

� In dezacord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 666 din 12 noiembrie 2014

cu majoritate de voturi, 

art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

pe drumurile publice trebuia admisa

CC a respins cu opinie sep

O.U.G. privind circulatia pe drumurile publice

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

 

In Monitorul Oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 666 din 12 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din 

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

drumurile publice. 

 

Incheierea din 11 martie 2014 Tribunalul Arad – Sectia de contencios administrativ 

si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a 

prevederilor art. 118 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, in esenta, ca 

prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece termenul de 15 zile in care 

contravenientul trebuie sa se prezinte la sediul politiei rutiere pentru a preda permisul 

de conducere se calculeaza de la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti prin care 

instanta judecatoreasca a respins plangerea formulata impotriva procesului

constatare a contraventiei. Or, „pana in momentul comunicarii, hotararea 

judecatoreasca nu poate fi cunoscuta de parti, mai ales in situatia in care hotararea este 

modificata cu prilejul solutionarii apelului“. A pretinde unui contravenient sa se prezinte 

in termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii pentru a preda permisul de conducere, 

in conditiile in care hotararea a fost modificata in calea de atac a apelului, iar acesta nu 

cunoaste hotararea, cat timp aceasta nu i-a fost comunicata, este in contradictie cu 

principiile statului de drept in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt garantate.

Sectia de contencios administrativ si fiscal opineaza ca exceptia de 

nu este intemeiata. 

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost 

comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului 

Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupr

 

Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale

Retine ca autorul exceptiei pune, mai degraba, in discutie modul de interpretare si 

aplicare a legii si nu formuleaza veritabile critici de neconstitutionalitate.

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

neconstitutionalitate ridicata de Gheorghe Bozgan in Dosarul nr. 726/108/2014 al 

 Sectia de contencios administrativ si fiscal si co

prevederileart. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

opiniei separate a Judecatorului, Prof. univ. dr. Mona-Maria

dezacord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 666 din 12 noiembrie 2014

cu majoritate de voturi, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

art. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia 

pe drumurile publice trebuia admisa. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a 

O.U.G. privind circulatia pe drumurile publice

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 81 din 30 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 666 din 12 noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

lor art. 118 alin. (4) din 

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

Sectia de contencios administrativ 

de neconstitutionalitate a 

privind circulatia pe drumurile 

autorul sustine, in esenta, ca 

, deoarece termenul de 15 zile in care 

contravenientul trebuie sa se prezinte la sediul politiei rutiere pentru a preda permisul 

de conducere se calculeaza de la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti prin care 

erea formulata impotriva procesului-verbal de 

constatare a contraventiei. Or, „pana in momentul comunicarii, hotararea 

judecatoreasca nu poate fi cunoscuta de parti, mai ales in situatia in care hotararea este 

A pretinde unui contravenient sa se prezinte 

in termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii pentru a preda permisul de conducere, 

in conditiile in care hotararea a fost modificata in calea de atac a apelului, iar acesta nu 

a fost comunicata, este in contradictie cu 

principiile statului de drept in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt garantate. 

Sectia de contencios administrativ si fiscal opineaza ca exceptia de 

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost 

comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului 

si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de 

Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale. 

Retine ca autorul exceptiei pune, mai degraba, in discutie modul de interpretare si 

ci de neconstitutionalitate. 

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

ridicata de Gheorghe Bozgan in Dosarul nr. 726/108/2014 al 

Sectia de contencios administrativ si fiscal si constata ca 

prevederileart. 118 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

Maria Pivniceru se 

dezacord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 666 din 12 noiembrie 2014, adoptata 

consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

195/2002 privind circulatia 

arata exceptia de neconstitutionalitate a  

O.U.G. privind circulatia pe drumurile publice 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi dispozitii privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor  
 

In Jurnalul Oficial nr. L 21 din 28 ianuarie 2015 a fost publicata Directiva 2015/121/UE de modificare a 

Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din 

diferite state membre. Statele membre trebuie sa se conformeze prezentei directive pana la 31.12.2015. 
 

Statele membre nu acorda beneficiile prezentei directive unui demers sau unei serii de demersuri care, fiind 

intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care 

contravine obiectului sau scopului prezentei directive, nu sunt oneste avand in vedere toate faptele si 

circumstantele relevante. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti.  Un demers sau o serie de 

demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale 

valabile care reflecta realitatea economica. Directiva nu impiedica aplicarea dispozitiilor interne sau a celor 

bazate pe acorduri, necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor. 

 

Parlamentul European > procedura de selectie pe baza de calificari si de teste in vederea intocmirii 

unei liste de candidati eligibili pentru 2 posturi de agent temporar responsabil de relatii publice (AD 5). 
 

Inscriere: Candidatii sunt invitati sa citeasca cu atentie Ghidul adresat candidatilor inainte de a completa 

formularul de candidatura. Actul de candidatura si fotocopiile documentelor trebuie expediate 

obligatoriu prin corespondenta recomandata la urmatoarea adresa postala: 

PARLEMENT EUROPEEN 

Unite concours – MON 04 S 010 

Procedure de selection PE/185/S (trebuie indicat numarul de referinta al procedurii de selectie) 

60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgique/Belgie 

 

Candidatii sunt rugati SA NU TELEFONEZE in legatura cu calendarul procedurii. Daca nu le parvine o 

scrisoare privind candidatura lor pana la 31 mai 2015, candidatii sunt invitati, in conformitate cu 

obligatia de diligenta care le revine, sa trimita Unitatii pentru concursuri si proceduri de selectie un 

fax (+32 2 2831717), un e-mail (PE-185-S@ep.europa.eu) sau o scrisoare. 
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 2 martie 2015 (stampila postei constituind o dovada in acest sens). 

Concursuri europene 
 

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

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

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

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 26 din 26 ianuarie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

 

MFP propune anularea CASS pentru anumite cate-

gorii de persoane  
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 24 ianuarie un 

proiect de Lege privind anularea contributiei de asigurari sociale 

de sanatate pentru anumite categorii de persoane. 

Conform expunerii de motive, se propune, in vederea eliminarii inadvertentelor aparute in 

aplicarea prevederilor Capitolelor II si III ale Titlului IX2 din Codul fiscal, coroborate cu prevederile 

art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, anularea contributiilor de asigurari sociale de sanatate 

datorate de persoanele mentionate la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006. 

 

In acest sens, textul propus reglementeaza si aspectele procedurale, respectiv situatiile ce pot fi 

intalnite la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi. 

 

Decizia de anulare a contributiei de asigurari sociale de sanatate poate anula contributia total sau 

partial, Contributia se anuleaza partial in situatii cum ar fi: 

� ori de cate ori in cursul perioadei fiscale pentru care s-a stabilit contributia, au intervenit 

modificari in ceea ce priveste statutul persoanei care beneficiaza de facilitatea fiscala; 

� in cazul in care decizia de stabilire a contributiei se refera si la venituri pentru care nu se 

acorda anularea.  

 

De precizat ca, urmare a anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, se vor 

anula eventualele accesorii calculate de organele fiscale, fiind aplicabile, in mod corespunzator, 

prevederile art. 47 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

 

De asemenea, se propune si reglementarea expresa a restituirii contributiei de asigurari sociale de 

sanatate ce face obiectul anularii si care a fost platita de contribuabil. De subliniat ca termenul 

„platit” semnifica stingerea in orice mod a obligatiei anulate. 

 

Totodata, se propune reglementarea situatiei in care persoanele fizice se incadreaza in prevederile 

prezentului proiect, insa nu beneficiaza de anularea, din oficiu, a contributiei de asigurari sociale 

de sanatate, prin eliberarea de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a unui document 

justificativ care atesta calitatea de asigurat fara plata contributiei, potrivit art. 213 alin. (1) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  
� 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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Noi reglementari privind regimul juridic al contraventiilor 

  

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 27 ianuarie un 

proiect de ordonanta pentru modificarea unor termene prevazute 

de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

Conform notei de fundamentare, prezentul proiect de act normativ are ca scop majorarea 

termenului de comunicare a procesului-verbal de constatare a contraventiei, respectiv majorarea 

termenului de prescriptie a executarii sanctiunilor contraventionale in situatia in care procesul-

verbal nu este comunicat contravenientului, ambele de la o luna la doua luni.  

 

Majorarea la doua luni a termenului de comunicare a procesului-verbal de constatare si 

sanctionare a contraventiilor nu este de natura a aduce atingere drepturilor contravenientului, 

acestea fiind exercitate de la data comunicarii. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 

Remunerarea comisiilor de privatizare a fost stabilita 

Ministerul  Finantelor Publice a publicat pe data de 24 ianuarie un 

proiect de hotarare privind politica de remunerare a comisiilor de 

privatizare constituite in cadrul proceselor de privatizare a 

operatorilor economici la care statul este actionar unic ori majoritar 

sau detine direct ori indirect o participatie majoritara. 

Conform notei de fundamentare, proiectul propune urmatoarele reglementari: 

� stabilirea unei sume totale pentru plata membrilor comisiilor de privatizare constituite in cadrul 

proceselor de privatizare, stabilita pe baza indemnizatiei lunare acordate conform prevederilor legale 

pentru functia de secretar de stat si calculata in functie de indicele de complexitate al procesului de 

privatizare; 

� stabilirea platii intr-o singura transa, a unei indemnizatii catre membrii comisiilor de privatizare 

constituite in cadrul proceselor de privatizare, indiferent de rezultatul sau durata procesului de privatizare, 

cu incadrarea in suma totala prevazuta mai sus. Indemnizatia platita fiecarui membru al comisiilor va fi 

stabilita la momentul finalizarii procesului de privatizare, in functie de numarul de participari in cadrul 

comisiilor, cuantumul total al acestor indemnizatii neputand sa depaseasca suma totala stabilita, indiferent 

de numarul de comisii constituite si de numarul de membri; 

� neremunerarea activitatii secretariatului tehnic al comisiilor de privatizare. 

 

� 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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Partea speciala conform noului Cod de procedura civila

Intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010

 la data de 15 februarie 2013, alaturi de modificarile substantiale

aduse de legiuitor

analizarea institutiilor corespunzatoare

Partii speciale a Dreptului procesual civil, 

Va dorim lectura placuta 
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Partea speciala conform noului Cod de procedura civila

Intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila,

la data de 15 februarie 2013, alaturi de modificarile substantiale

aduse de legiuitor prin Legea nr. 138/2014 au determinat

analizarea institutiilor corespunzatoare 

Partii speciale a Dreptului procesual civil,  

dintr-o perspectiva noua. 

Partea speciala urmareste sa explice optica 

legiuitorului privitoare la desfasurarea pro

sului civil in caile de atac, in cadrul pro

rilor speciale, a modului in care se desfa

un litigiu in fata instantelor ar

executarea silita, ultima etapa a procesului 

civil. 

 

Aceasta noua editie este succesoarea unor 

lucrari care au introdus treptat prevederile 

noului Cod de procedura civila

modificari au determinat in reanalizarea 

institutiilor corespunzatoare Partii speciale 

a Dreptului procesual civil, potrivit noilor 

orientari. 
 

Autor: Claudia Rosu 

Drept procesual civil 

Editura C.H. Beck, 2015 
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Partea speciala conform noului Cod de procedura civila 

privind Codul de procedura civila, 

la data de 15 februarie 2013, alaturi de modificarile substantiale 

u determinat 

 

urmareste sa explice optica 

legiuitorului privitoare la desfasurarea proce-

sului civil in caile de atac, in cadrul procedu-

rilor speciale, a modului in care se desfasoara 

un litigiu in fata instantelor arbitrale si in 

executarea silita, ultima etapa a procesului 

Aceasta noua editie este succesoarea unor 

lucrari care au introdus treptat prevederile 

noului Cod de procedura civila. Aceste 

modificari au determinat in reanalizarea 

zatoare Partii speciale 

a Dreptului procesual civil, potrivit noilor 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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