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In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost publicat 

nr. M5/2015

functionarea

Ministerul Apararii Nationale care participa la actiuni militare.

Principalele prevederi 
� Sprijinul familiilor personalului armatei care participa la actiuni militare

acestea definite in cuprinsul 

personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acest

urmasilor celui decedat 

scopul ajutorarii militarilor si familiilor acestora pentru depasirea unor situatii deosebite.

� In functie de tipul de actiuni militare la care participa personalul armatei

familial este structurat astfel:

• ca parte componenta a procesului de pregatire si executare a misiunilor

prevazute la art. 2 alin. (1) din

armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pentru familiile 

personalului armatei care participa la astfel de misiuni;

• ca masura de sprijin social acordata in urma ranirilor, dobandirii unor afectiuni 

fizice sau psihice ori decesului

participat la misiuni pentru contracararea si limitarea efectelor actiunilor 

teroriste, de politie

potential ridicat de ris

desfasurate pe teritoriul statului roman.

Functionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului

care participa la actiuni militare

In Monitorul Oficial nr. 90 din 3 februarie 2015 a fost publicat 

nr. M4/2015

met

misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, aprobate prin 

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.101/2011.

Principalele prevederi 

� Daca pana la incheierea perioadei pentru depunerea candidaturilor nu exista candidati

pentru incadrarea unor structuri/functii, sefii/comandantii categoriilor de forte ale 

armatei/comandamentelor de arma/similar pot sa aprobe inscrierea la selectie a 

personalului care a participat la misiuni sau operatii in afara teritoriului statului roman in 

ultimele 12 luni si care a beneficiat de perioada de concediu de odihna si de refacere 

legala, cu informarea structurilor din subordine.

� In situatia in care pentru structurile participante la misiuni in afara teritoriului statului 

roman se constituie rezerve de inlocui

ale armatei/comandamentelor de arma/similar pot sa aprobe inscrierea la selectie a 

personalului care a participat la misiuni sau operatii in afara teritoriului statului roman in 

ultimele 12 luni si care a 

legala, cu informarea structurilor din subordine.

Selectia personalului MApN in vederea participarii la misiuni

 si operatii in afara teritoriului statului roman

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

In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost publicat 

nr. M5/2015 al ministrului Apararii Nationale privind organizarea si 

functionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din 

Ministerul Apararii Nationale care participa la actiuni militare.

Sprijinul familiilor personalului armatei care participa la actiuni militare

acestea definite in cuprinsul O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor 

atei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acest

urmasilor celui decedat reprezinta ansamblul de masuri si actiuni realizate unitar in 

scopul ajutorarii militarilor si familiilor acestora pentru depasirea unor situatii deosebite.

tipul de actiuni militare la care participa personalul armatei

familial este structurat astfel: 

ca parte componenta a procesului de pregatire si executare a misiunilor

prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor 

armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pentru familiile 

personalului armatei care participa la astfel de misiuni; 

ca masura de sprijin social acordata in urma ranirilor, dobandirii unor afectiuni 

psihice ori decesului, pentru familiile personalului armatei care a 

participat la misiuni pentru contracararea si limitarea efectelor actiunilor 

teroriste, de politie aeriana si de interventie cu nave, precum si la alte misiuni cu 

potential ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, 

desfasurate pe teritoriul statului roman. 

Functionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului

care participa la actiuni militare 

In Monitorul Oficial nr. 90 din 3 februarie 2015 a fost publicat 

nr. M4/2015 al MApN pentru modificarea si completarea criteriilor si 

metodologiei privind selectia personalului in vederea participarii la 

misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, aprobate prin 

Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.101/2011. 

pana la incheierea perioadei pentru depunerea candidaturilor nu exista candidati

unor structuri/functii, sefii/comandantii categoriilor de forte ale 

armatei/comandamentelor de arma/similar pot sa aprobe inscrierea la selectie a 

personalului care a participat la misiuni sau operatii in afara teritoriului statului roman in 

uni si care a beneficiat de perioada de concediu de odihna si de refacere 

legala, cu informarea structurilor din subordine. 

pentru structurile participante la misiuni in afara teritoriului statului 

roman se constituie rezerve de inlocuire rapida, sefii/comandantii categoriilor de forte 

ale armatei/comandamentelor de arma/similar pot sa aprobe inscrierea la selectie a 

personalului care a participat la misiuni sau operatii in afara teritoriului statului roman in 

ultimele 12 luni si care a beneficiat de perioada de concediu de odihna si de refacere 

legala, cu informarea structurilor din subordine. 

Selectia personalului MApN in vederea participarii la misiuni

si operatii in afara teritoriului statului roman 

ta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Apararii Nationale privind organizarea si 

sistemului de sprijin al familiilor personalului din 

Ministerul Apararii Nationale care participa la actiuni militare. 

Sprijinul familiilor personalului armatei care participa la actiuni militare, asa cum sunt 

nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor 

atei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si 

reprezinta ansamblul de masuri si actiuni realizate unitar in 

scopul ajutorarii militarilor si familiilor acestora pentru depasirea unor situatii deosebite. 

tipul de actiuni militare la care participa personalul armatei, sprijinul 

ca parte componenta a procesului de pregatire si executare a misiunilor 

articiparea fortelor 

armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pentru familiile 

ca masura de sprijin social acordata in urma ranirilor, dobandirii unor afectiuni 

, pentru familiile personalului armatei care a 

participat la misiuni pentru contracararea si limitarea efectelor actiunilor 

interventie cu nave, precum si la alte misiuni cu 

c, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, 

Functionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din MApN 

In Monitorul Oficial nr. 90 din 3 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

pentru modificarea si completarea criteriilor si 

odologiei privind selectia personalului in vederea participarii la 

misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, aprobate prin 

pana la incheierea perioadei pentru depunerea candidaturilor nu exista candidati 

unor structuri/functii, sefii/comandantii categoriilor de forte ale 

armatei/comandamentelor de arma/similar pot sa aprobe inscrierea la selectie a 

personalului care a participat la misiuni sau operatii in afara teritoriului statului roman in 

uni si care a beneficiat de perioada de concediu de odihna si de refacere 

pentru structurile participante la misiuni in afara teritoriului statului 

, sefii/comandantii categoriilor de forte 

ale armatei/comandamentelor de arma/similar pot sa aprobe inscrierea la selectie a 

personalului care a participat la misiuni sau operatii in afara teritoriului statului roman in 

beneficiat de perioada de concediu de odihna si de refacere 

Selectia personalului MApN in vederea participarii la misiuni 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 97 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 64/2015 

ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii 

de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de 

conducere.

Principalele prevederi 

� In privinta dovedirii perioadei de activare a unui instructor auto in cadrul unei scoli de 

conducatori auto se va lua in calcul si perioada de detinere a autorizatiei pentru 

activitatea de pregatire practica a conducatorilor auto eliberate de Autoritatea Rutiera 

Romana – A.R.R. eliberata in baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 

146/1999 pentru aprobarea Partii I 

– din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din 

domeniul transporturilor rutiere si/sau perioada de detinere a autorizatiei de instructor 

auto eliberate in baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii 

nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructor

pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea 

scolilor de conducatori, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire 

practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare 

cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere.

Reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea 

obtinerii permisului de conducere

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 9/2015

anul 2015, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a 

politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in 

domeniul circulatiei rutiere.

Principalele prevederi 

� Institutiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aloca, in anul 2015, un 

numar de 2.625 de locuri, in vederea formarii initiale a politistilor locali cu atributii in 

domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere

� Institutiile prevazute anterior

realizeaza programele de formare initiala, precum si cuantumul cheltuielilor de 

scolarizare/ cursant/program de formare initiala sunt prevazute in anexa care face parte 

integranta din prezentul ordin.

� Formarea initiala a personalului politiei locale in domeniul ordinii si linistii publice si in 

domeniul circulatiei rutiere

catre Directia generala management resurse u

specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

� Politistii locali care au functii de conducere urme

initiala si modulul de management

Formarea initiala in institutiile de formare

ale Ministerului Afacerilor Interne

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. 97 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 64/2015 al ministrului Transporturilor pentru modificarea Ordinului 

inistrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii 

de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de 

conducere. 

ovedirii perioadei de activare a unui instructor auto in cadrul unei scoli de 

se va lua in calcul si perioada de detinere a autorizatiei pentru 

activitatea de pregatire practica a conducatorilor auto eliberate de Autoritatea Rutiera 

A.R.R. eliberata in baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 

146/1999 pentru aprobarea Partii I – Norme de autorizare a scolilor de conducatori auto 

din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din 

domeniul transporturilor rutiere si/sau perioada de detinere a autorizatiei de instructor 

auto eliberate in baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii 

nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructor

pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea 

scolilor de conducatori, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire 

practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a 

cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere.

Reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea 

obtinerii permisului de conducere 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 9/2015 al ministrului Afacerilor Interne privind formarea initiala, i

anul 2015, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a 

politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in 

domeniul circulatiei rutiere. 

itutiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aloca, in anul 2015, un 

2.625 de locuri, in vederea formarii initiale a politistilor locali cu atributii in 

domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere. 

anterior, repartizarea numarului de locuri, perioadele in care se 

realizeaza programele de formare initiala, precum si cuantumul cheltuielilor de 

scolarizare/ cursant/program de formare initiala sunt prevazute in anexa care face parte 

ntegranta din prezentul ordin. 

Formarea initiala a personalului politiei locale in domeniul ordinii si linistii publice si in 

domeniul circulatiei rutiere se desfasoara potrivit curriculumului unitar intocmit de 

catre Directia generala management resurse umane, dupa consultarea structurilor de 

specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

Politistii locali care au functii de conducere urmeaza pe timpul cursului de formare 

initiala si modulul de management, conform prevederilor legale in vigoare.

Formarea initiala in institutiile de formare 

ale Ministerului Afacerilor Interne 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 97 din 6 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Transporturilor pentru modificarea Ordinului 

inistrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii 

de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de 

ovedirii perioadei de activare a unui instructor auto in cadrul unei scoli de 

se va lua in calcul si perioada de detinere a autorizatiei pentru 

activitatea de pregatire practica a conducatorilor auto eliberate de Autoritatea Rutiera 

A.R.R. eliberata in baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 

Norme de autorizare a scolilor de conducatori auto 

din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din 

domeniul transporturilor rutiere si/sau perioada de detinere a autorizatiei de instructor 

auto eliberate in baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii 

nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de 

pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea 

scolilor de conducatori, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire 

si desfasurare a 

cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere. 

Reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Afacerilor Interne privind formarea initiala, in 

anul 2015, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a 

politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in 

itutiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aloca, in anul 2015, un 

2.625 de locuri, in vederea formarii initiale a politistilor locali cu atributii in 

, repartizarea numarului de locuri, perioadele in care se 

realizeaza programele de formare initiala, precum si cuantumul cheltuielilor de 

scolarizare/ cursant/program de formare initiala sunt prevazute in anexa care face parte 

Formarea initiala a personalului politiei locale in domeniul ordinii si linistii publice si in 

se desfasoara potrivit curriculumului unitar intocmit de 

mane, dupa consultarea structurilor de 

specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. 

aza pe timpul cursului de formare 

, conform prevederilor legale in vigoare. 
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In Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 9/2015

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor 

auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania organizata in anul 2015.

Principalele prevederi 

� Conferinta Camerei este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania

� Se stabileste ziua de 28 martie 2015 ca data la care se va i

Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in Bucuresti.

� Locul, ora de desfasurare, precum si ordinea de zi a Conferintei ordinare 

prin hotararea Consiliului Camerei privind convocarea Conferintei, care va fi adop

conform art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011

Desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la 

Conferinta or

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

Regulamentul nr. 1/2015

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 

privind institutiile de pla

Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda 

electronic

Principalele prevederi 

� Informatiile si documentele solicitate potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 113/2009

modificarile si completarile ulterioare, 

nu sunt luate in considerare

cererii. 

� Cererile de autorizare si documentatia aferenta, depuse la Banca Nationala a Ro

in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, 

aprobata cu modificari prinLegea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 

si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in

solicitantilor le-a fost comunicat, potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile 

si completarile ulterioare, ca nu indeplinesc cerinta prevazuta

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pot fi retrase si prezentate din nou de titulari 

dupa inlaturarea deficientelor constatate si comunica

BNR a adus modificari Regulamentului pr

institutiile emitente de moneda electronica

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

In Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 9/2015 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor 

auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania organizata in anul 2015. 

Conferinta Camerei este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania, formata din toti membrii cu drept de vot ai acesteia.

28 martie 2015 ca data la care se va intruni Conferinta

Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in Bucuresti. 

Locul, ora de desfasurare, precum si ordinea de zi a Conferintei ordinare 

prin hotararea Consiliului Camerei privind convocarea Conferintei, care va fi adop

conform art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011. 

Desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la 

Conferinta ordinara a Camerei 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

Regulamentul nr. 1/2015 al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 

privind institutiile de plata si a Regulamentului Bancii Nationale a 

Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda 

electronica. 

Informatiile si documentele solicitate potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu 

si completarile ulterioare, care sunt prezentate dupa expirarea termenului

nu sunt luate in considerare la evaluarea cererii de autorizare si se restituie titularului 

Cererile de autorizare si documentatia aferenta, depuse la Banca Nationala a Ro

in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, 

aprobata cu modificari prinLegea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 

si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in

a fost comunicat, potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile 

si completarile ulterioare, ca nu indeplinesc cerinta prevazuta la art. 15 alin. (1) din 

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pot fi retrase si prezentate din nou de titulari 

dupa inlaturarea deficientelor constatate si comunicate de Banca Nationala a Romaniei.

BNR a adus modificari Regulamentului privind  

institutiile emitente de moneda electronica 

ta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2015 a fost publicata 

ei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor 

auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor 

Conferinta Camerei este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor 

, formata din toti membrii cu drept de vot ai acesteia. 

ntruni Conferinta ordinara a 

Locul, ora de desfasurare, precum si ordinea de zi a Conferintei ordinare se stabilesc 

prin hotararea Consiliului Camerei privind convocarea Conferintei, care va fi adoptata 

conform art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor 

 

Desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la  

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 

ta si a Regulamentului Bancii Nationale a 

Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda 

Informatiile si documentele solicitate potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta 

, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu 

care sunt prezentate dupa expirarea termenului 

la evaluarea cererii de autorizare si se restituie titularului 

Cererile de autorizare si documentatia aferenta, depuse la Banca Nationala a Romaniei 

in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, 

aprobata cu modificari prinLegea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 

si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in cazul carora 

a fost comunicat, potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile 

la art. 15 alin. (1) din 

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pot fi retrase si prezentate din nou de titulari 

te de Banca Nationala a Romaniei. 
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In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost publicata 

Hotarar

din Romania pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale 

a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2015.

Principalele prevederi 

� Se aproba publicarea Tabloului Asociatiei National a Evaluatorilor Autorizati din 

Romania in anul 2015

hotarare. 

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 bis, care se poate 

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

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

� In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul de organizare si 

functionare a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati d

structura Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, care 

apar pe parcursul anului, se pot consulta pe pagina web a acesteia

A fost publicat Tabloul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati

 

In Monitorul Oficialnr. 97 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 3168/2015

aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor 

didactice pentru c

management educational, seria a 8

Calendarul desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului national de experti in management educational, seria a 8

10 februarie 2015 
Afisarea programului orar al inscrierilor, a numarului de locuri scoase la con

metodologiei de concurs la sediul inspectoratului scolar si pe site

10–22 februarie 2015 Completarea formularului de selectie online, in aplicatia informatica

22 februarie 2015 
Afisarea listelor cuprinzand candidatii admisi in aceast

informatiilor in formularul de selectie online

23–24 februarie 2015 

Depunerea, la inspectoratul scolar, a portofoliului cu documentele prevazute laart. 

7 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de sele

didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, 

aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 

5.549/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la inspector

candidatii declarati admisi dupa etapa de selectie online, conform programului afisat

25–26 februarie 2015 

Inspectoratele scolare transmit la Ministerul Educatiei si Cercetarii 

Stiintifice

data inscrierii la selectie ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control din 

inspectoratul scolar, precum si dosarele acestora

27 februarie–5 martie 

2015 

Evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisi

inspectoratului scolar, respectiv la nivelul MECS

6 martie 2015 
Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului 

scolar si afisarea rezultatelor evaluarii, in ordinea descrescat

 

Constituirea corpului national de experti in management educational

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. 85 din 2 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 5/2015 a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati 

din Romania pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale 

a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2015. 

rea Tabloului Asociatiei National a Evaluatorilor Autorizati din 

Romania in anul 2015, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 bis, care se poate 

la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

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

In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul de organizare si 

functionare a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, modificarile in 

structura Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, care 

apar pe parcursul anului, se pot consulta pe pagina web a acesteia. 

A fost publicat Tabloul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati

 din Romania in anul 2015 

In Monitorul Oficialnr. 97 din 6 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 3168/2015 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor 

didactice pentru constituirea corpului national de experti in 

management educational, seria a 8-a. 

desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului national de experti in management educational, seria a 8

 

Afisarea programului orar al inscrierilor, a numarului de locuri scoase la con

metodologiei de concurs la sediul inspectoratului scolar si pe site-ul propriu

Completarea formularului de selectie online, in aplicatia informatica 

Afisarea listelor cuprinzand candidatii admisi in aceasta etapa, in urma introducerii 

informatiilor in formularul de selectie online 

Depunerea, la inspectoratul scolar, a portofoliului cu documentele prevazute laart. 

din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de sele

didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, 

aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 

5.549/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la inspectoratul scolar, de catre 

candidatii declarati admisi dupa etapa de selectie online, conform programului afisat

Inspectoratele scolare transmit la Ministerul Educatiei si Cercetarii 

Stiintifice(MECS) lista candidatilor declarati admisi dupa etapa de selectie online, care la 

data inscrierii la selectie ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control din 

inspectoratul scolar, precum si dosarele acestora 

Evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisiile de evaluare constituite la nivelul 

inspectoratului scolar, respectiv la nivelul MECS 

Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului 

scolar si afisarea rezultatelor evaluarii, in ordinea descrescatoare a punctajelor

Constituirea corpului national de experti in management educational

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost publicata 

a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati 

din Romania pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale 

rea Tabloului Asociatiei National a Evaluatorilor Autorizati din 

, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 bis, care se poate 

la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul de organizare si 

modificarile in 

structura Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, care 

A fost publicat Tabloul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati 

In Monitorul Oficialnr. 97 din 6 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor 

onstituirea corpului national de experti in 

desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului national de experti in management educational, seria a 8-a 

Afisarea programului orar al inscrierilor, a numarului de locuri scoase la concurs si a 

ul propriu 

a etapa, in urma introducerii 

Depunerea, la inspectoratul scolar, a portofoliului cu documentele prevazute laart. 

din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor 

didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, 

aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 

atul scolar, de catre 

candidatii declarati admisi dupa etapa de selectie online, conform programului afisat 

Inspectoratele scolare transmit la Ministerul Educatiei si Cercetarii 

pa etapa de selectie online, care la 

data inscrierii la selectie ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control din 

ile de evaluare constituite la nivelul 

Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului 

oare a punctajelor 

Constituirea corpului national de experti in management educational 
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In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicata 

61/201

736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a 

cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie 

guve

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015, plafonul total al garantiilor

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 

prinLegea nr. 76/2011, 

Reabilitarea termica a cladirilor cu finantare prin credite bancare

cu garantie guvernamentala

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 201

64/2015

945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural

ambientale a cladirilor.

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015, plafonul total al garantiilor

dinLegea nr. 153/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Masuri de crestere a calitatii arhitectural

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fostr publicata 

63/2015

Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele 

structurale ale Uni

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015, plafonul total al garantiilor

Ordonanta de urgenta a Guvernului 

modificarile si completarile ulterioare, 

Sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru 

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

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicata 

61/2015 privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 

736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a 

cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie 

guvernamentala. 

plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 

prinLegea nr. 76/2011, este de 10 milioane lei. 

Reabilitarea termica a cladirilor cu finantare prin credite bancare

cu garantie guvernamentala 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicata 

64/2015 privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 

945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural

ambientale a cladirilor. 

plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 22 alin. (1) 

dinLegea nr. 153/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 10 milioane lei

Masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fostr publicata 

63/2015 privind completarea art. 4 din Normele de implementare 

Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele 

structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei. 

plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este de 100 milioane lei. 

Sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru 

economia romaneasca 

ta o revista a presei juridice din Romania. 

6 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 

736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a 

cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie 

t fi emise potrivit art. 16 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 

Reabilitarea termica a cladirilor cu finantare prin credite bancare 

5 a fost publicata H.G. nr. 

privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 

945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-

care pot fi emise potrivit art. 22 alin. (1) 

este de 10 milioane lei. 

ambientale a cladirilor 

In Monitorul Oficial nr. 98 din 6 februarie 2015 a fostr publicata H.G. nr. 

privind completarea art. 4 din Normele de implementare a 

Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii 

prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele 

care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din 

nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 

Sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru 
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In Monitorul Oficial nr. 95 din 5 februarie 2015 a fost publ

nr. 5/2015 

de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 5 februarie 2015

Nationale a Romaniei este de 

BNR a stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta

In Monitorul Oficial nr. 96 din 5 februarie 2015 a fost publicata 

48/2015 

vederea gestionarii fo

multianual 2014

Principalele prevederi 

� Prin prezenta hotarare se stabileste 

gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014

domeniul Afaceri interne, pentru cofinantarea programelor nationale, respectiv:

• Fondul pentru azil, mig

de Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pen

• Fondul pentru securitate interna

instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si 

combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor, instituit de Regulamentul (UE) 

nr. 513/2014 al Parlamentului European si al Consiliului 

instituire, in cadrul Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de 

sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea 

criminalitatii si gestionarea crizelor.

� Sistemul de management si control defin

corectitudinii si regularitatii cheltuielilor declarate in cadrul programelor nationale

identificarea si definirea functiilor indeplinite de autoritatile implicate in gestionarea 

FAMI si FSI, denumite in continua

privind punerea in aplicare a sarcinilor delegate, raportare si monitorizare a neregulilor si 

de recuperare a sumelor platite in mod nejustificat, controale la fata locului, in vederea 

asigurarii existentei unei piste de audit suficiente.

� Sumele primite de la Comisia Europeana sub forma de prefinantare initiala

prefinantari anuale, plati ale soldului anual si plati ale soldului final, precum si 

eventualele sume de platit Comisiei Europene se gestione

lei deschise de catre autoritatea delegata financiara la Trezoreria Statului sau la banci 

comerciale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin

 Cadrul financiar multianual 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. 95 din 5 februarie 2015 a fost publ

nr. 5/2015 a Bancii Nationale a Romaniei privind nivelul ratei dobanzii 

de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 

5 februarie 2015, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

Nationale a Romaniei este de 2,25% pe an. 

stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta 

In Monitorul Oficial nr. 96 din 5 februarie 2015 a fost publicata 

48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in 

vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar 

multianual 2014—2020, domeniul Afaceri interne. 

hotarare se stabileste sistemul de management si control in vederea 

gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014

domeniul Afaceri interne, pentru cofinantarea programelor nationale, respectiv:

Fondul pentru azil, migratie si integrare, denumit in continuare FAMI, instituit 

de Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migratie si integrare

Fondul pentru securitate interna, denumit in continuare FSI, care cuprinde 

instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si 

combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor, instituit de Regulamentul (UE) 

nr. 513/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de 

instituire, in cadrul Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de 

sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea 

criminalitatii si gestionarea crizelor. 

Sistemul de management si control defineste competentele cu privire la asigurarea 

corectitudinii si regularitatii cheltuielilor declarate in cadrul programelor nationale

identificarea si definirea functiilor indeplinite de autoritatile implicate in gestionarea 

FAMI si FSI, denumite in continuare fondurile din domeniul afacerilor interne, activitati 

privind punerea in aplicare a sarcinilor delegate, raportare si monitorizare a neregulilor si 

de recuperare a sumelor platite in mod nejustificat, controale la fata locului, in vederea 

stentei unei piste de audit suficiente. 

Sumele primite de la Comisia Europeana sub forma de prefinantare initiala

prefinantari anuale, plati ale soldului anual si plati ale soldului final, precum si 

eventualele sume de platit Comisiei Europene se gestioneaza prin conturile in euro si in 

lei deschise de catre autoritatea delegata financiara la Trezoreria Statului sau la banci 

comerciale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin 

Cadrul financiar multianual 2014—2020 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 95 din 5 februarie 2015 a fost publicata Circulara 

a Bancii Nationale a Romaniei privind nivelul ratei dobanzii 

, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

 

In Monitorul Oficial nr. 96 din 5 februarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind stabilirea sistemului de management si control in 

ndurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar 

sistemul de management si control in vederea 

gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014—2020, 

domeniul Afaceri interne, pentru cofinantarea programelor nationale, respectiv: 

, denumit in continuare FAMI, instituit 

de Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului 

tru azil, migratie si integrare; 

it in continuare FSI, care cuprinde 

instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si 

combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor, instituit de Regulamentul (UE) 

din 16 aprilie 2014 de 

instituire, in cadrul Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de 

sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea 

este competentele cu privire la asigurarea 

corectitudinii si regularitatii cheltuielilor declarate in cadrul programelor nationale, 

identificarea si definirea functiilor indeplinite de autoritatile implicate in gestionarea 

re fondurile din domeniul afacerilor interne, activitati 

privind punerea in aplicare a sarcinilor delegate, raportare si monitorizare a neregulilor si 

de recuperare a sumelor platite in mod nejustificat, controale la fata locului, in vederea 

Sumele primite de la Comisia Europeana sub forma de prefinantare initiala, 

prefinantari anuale, plati ale soldului anual si plati ale soldului final, precum si 

aza prin conturile in euro si in 

lei deschise de catre autoritatea delegata financiara la Trezoreria Statului sau la banci 

comerciale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

derulate prin trezoreria statului, 
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In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost republicata 

nr. 266/2008

Principalele prevederi 

� Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura, in conditiile prezentei legi, prin 

intermediul urmatoarelor unitati farmaceutice

deschide puncte de lucru, denumite in continuareoficine, farmacie cu circuit inchis si 

drogherie. 

� Farmacia comunitara asigura asistenta farmaceutica

activitati: 

• eliberarea la pretul cu amanuntul a medicamentelor

prescriptie medicala;

• eliberarea la pretul cu amanuntul

medicamentelor fara prescriptie medicala

• prepararea medicamentelor magistrale si o

sanatate; 

• eliberarea medicamentelor de uz veterinar

• vanzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si 

aparatura medicala de uz individual si consumabile pentru acestea

alimentare si aliment

de plante anodine, produse de puericultura, articole destinate intretinerii igienei 

personale, echipamente, materiale sau produse destinate protectiei ori 

imbunatatirii sanatatii, produse pentru p

sexuala sau cu actiune contraceptiva, produse homeopate, produse destinate 

aromaterapiei, alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice;

• informarea si consilierea pacientilor privind utilizarea corect

medicamentelor si intretinerea starii de sanatate;

• testarea unor parametri biologici cu aparatura destinata utilizarii individuale 

de catre pacienti

prevazute prin ordin al ministru

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

aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie si drogheriile 

elibereaza, cu amanuntul, numai medicamente cu autorizatie de punere

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

distributie din sistemul penitenciar detin si elibereaza numai medicamente cu autorizatie 

de punere pe piata, eliberata conform legii.

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

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

oficinele locale de distributie din sistemul penitenciar 

vanzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar

� Distributia cu amanuntul a medicamentelor

de distributie si drogherii. 

� Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veter

Legea farmaciei a fost republicata

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

In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost republicata 

nr. 266/2008 a farmaciei. 

Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura, in conditiile prezentei legi, prin 

toarelor unitati farmaceutice: farmacie comunitara, care poate 

deschide puncte de lucru, denumite in continuareoficine, farmacie cu circuit inchis si 

asigura asistenta farmaceutica a populatiei prin urmatoarele 

iberarea la pretul cu amanuntul a medicamentelor care se acorda pe baza de 

prescriptie medicala; 

eliberarea la pretul cu amanuntul, in conformitate cu prevederile legale, 

medicamentelor fara prescriptie medicala; 

prepararea medicamentelor magistrale si oficinale sau a altor produse de 

eliberarea medicamentelor de uz veterinar; 

vanzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si 

aparatura medicala de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente 

alimentare si alimente cu destinatie speciala, plante anodine si produse pe baza 

de plante anodine, produse de puericultura, articole destinate intretinerii igienei 

personale, echipamente, materiale sau produse destinate protectiei ori 

imbunatatirii sanatatii, produse pentru protectia impotriva bolilor cu transmitere 

sexuala sau cu actiune contraceptiva, produse homeopate, produse destinate 

aromaterapiei, alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice;

informarea si consilierea pacientilor privind utilizarea corecta si rationala a 

si intretinerea starii de sanatate; 

testarea unor parametri biologici cu aparatura destinata utilizarii individuale 

de catre pacienti, precum si administrarea de vaccinuri numai in conditiile 

prevazute prin ordin al ministrului sanatatii. 

, oficinele locale de distributie, farmaciile din unitatile medicale 

aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie si drogheriile 

elibereaza, cu amanuntul, numai medicamente cu autorizatie de punere

; farmaciile cu circuit inchis, farmaciile si oficinele locale de 

distributie din sistemul penitenciar detin si elibereaza numai medicamente cu autorizatie 

de punere pe piata, eliberata conform legii. 

, oficinele locale de distributie, farmaciile din unitatile medicale 

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

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

nzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar. 

Distributia cu amanuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii, oficine locale 

 

Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare

Legea farmaciei a fost republicata 

ta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost republicata Legea 

Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura, in conditiile prezentei legi, prin 

: farmacie comunitara, care poate 

deschide puncte de lucru, denumite in continuareoficine, farmacie cu circuit inchis si 

a populatiei prin urmatoarele 

care se acorda pe baza de 

, in conformitate cu prevederile legale, a 

sau a altor produse de 

vanzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si 

, suplimente 

e cu destinatie speciala, plante anodine si produse pe baza 

de plante anodine, produse de puericultura, articole destinate intretinerii igienei 

personale, echipamente, materiale sau produse destinate protectiei ori 

rotectia impotriva bolilor cu transmitere 

sexuala sau cu actiune contraceptiva, produse homeopate, produse destinate 

aromaterapiei, alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice; 

a si rationala a 

testarea unor parametri biologici cu aparatura destinata utilizarii individuale 

, precum si administrarea de vaccinuri numai in conditiile 

, oficinele locale de distributie, farmaciile din unitatile medicale 

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

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

; farmaciile cu circuit inchis, farmaciile si oficinele locale de 

distributie din sistemul penitenciar detin si elibereaza numai medicamente cu autorizatie 

, oficinele locale de distributie, farmaciile din unitatile medicale 

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

este interzisa utilizarea tehnicii de 

se face numai prin farmacii, oficine locale 

inare. 
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In Monitorul Oficial nr. 86 din 2 fe

49/2015

900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate 

din titlul 

sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 februarie 201

utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate

de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale in 

conditiile actelor normative in vigoare.

� Pana la data de 1 mai 2015

documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

de asigurat pe baza documentelor prevazute la art. 212 alin. (1) din aceeasi lege

la data la care asiguratul intra in posesia cardului, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la 

data emiterii acestuia. 

� Informatiile privind emiterea cardului national

web sau prin intermediul unui instrument electr

CNAS la adresa http://www.cnas.ro

� Dupa expirarea perioadei prevazute 

din Legea nr. 95/2006

expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national, fac dovada 

calitatii de asigurat pe baza adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata 

la solicitarea asiguratului de catre casa de asigurari

evidenta. Adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se elibereaza asiguratului pe 

baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in 

evidenta. Cererea, pentru prima solicitare de 

declaratia pe propria raspundere privind refuzul cardului, precum si de cardul national, 

in situatia in care acesta a fost distribuit.

� Casele de asigurari de sanatate vor elibera cardurile nationale oricand in per

valabilitate a acestora

refuzat initial primirea cardului national.

� Casele de asigurari de sanatate asigura

republicata, pastrarea si arhivarea Cardurilor nationale refuzate

perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora.

� Cardurile nationale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la 

casele de asigurari de sanatate se distribuie asiguratilor

sanatate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care sunt 

luati in evidenta. Cardurile nationale care nu au ajuns la titulari prin servicii po

prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe 

a caror lista de capitatie sunt inscrisi, cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii 

unui serviciu medical.  

Normele privind cardul national de asigurari sociale

 de sanatate au suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

In Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2015 a fost publicata 

49/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate 

din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de 

sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

1 februarie 2015, in sistemul de asigurari sociale de sanatate se 

utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate de catre asigurati si furnizorii 

de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale in 

ative in vigoare. 

Pana la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat pot fi utilizate si 

documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul national fac dovada calitatii 

de asigurat pe baza documentelor prevazute la art. 212 alin. (1) din aceeasi lege

la data la care asiguratul intra in posesia cardului, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la 

 

Informatiile privind emiterea cardului national se verifica prin intermediul serviciilor 

web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site

CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. 

Dupa expirarea perioadei prevazute anterior, persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) 

din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care refuza in mod 

expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national, fac dovada 

calitatii de asigurat pe baza adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata 

la solicitarea asiguratului de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in 

. Adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se elibereaza asiguratului pe 

baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in 

evidenta. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverintei, va fi insotita de 

declaratia pe propria raspundere privind refuzul cardului, precum si de cardul national, 

in situatia in care acesta a fost distribuit. 

Casele de asigurari de sanatate vor elibera cardurile nationale oricand in per

valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguratilor, inclusiv celor care au 

refuzat initial primirea cardului national. 

Casele de asigurari de sanatate asigura, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, 

si arhivarea Cardurilor nationale refuzate, urmand ca la expirarea 

perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora.

Cardurile nationale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la 

e asigurari de sanatate se distribuie asiguratilor de catre casele de asigurari de 

sanatate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care sunt 

luati in evidenta. Cardurile nationale care nu au ajuns la titulari prin servicii po

prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe 

a caror lista de capitatie sunt inscrisi, cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii 

 

Normele privind cardul national de asigurari sociale 

de sanatate au suferit modificari 

 Legalis.ro. 

bruarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate 

IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de 

sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 

in sistemul de asigurari sociale de sanatate se 

de catre asigurati si furnizorii 

de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale in 

, pentru dovedirea calitatii de asigurat pot fi utilizate si 

documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si 

pentru care nu a fost emis cardul national fac dovada calitatii 

de asigurat pe baza documentelor prevazute la art. 212 alin. (1) din aceeasi lege, pana 

la data la care asiguratul intra in posesia cardului, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la 

se verifica prin intermediul serviciilor 

onic care poate fi accesat pe site-ul 

persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) 

care refuza in mod 

expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national, fac dovada 

calitatii de asigurat pe baza adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata 

de sanatate la care este luat in 

. Adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se elibereaza asiguratului pe 

baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in 

eliberare a adeverintei, va fi insotita de 

declaratia pe propria raspundere privind refuzul cardului, precum si de cardul national, 

Casele de asigurari de sanatate vor elibera cardurile nationale oricand in perioada de 

, pe baza unei cereri scrise a asiguratilor, inclusiv celor care au 

, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, 

, urmand ca la expirarea 

perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora. 

Cardurile nationale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la 

de catre casele de asigurari de 

sanatate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care sunt 

luati in evidenta. Cardurile nationale care nu au ajuns la titulari prin servicii postale sau 

prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe 

a caror lista de capitatie sunt inscrisi, cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii 
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In Monitorul Oficial nr. 88 din 2 februarie 2

50/2015

Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

Principalele prevederi 

� Autoritatea Nationala pentru

Autoritatea, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate 

juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varstnice. 

� Autoritatea are sediul in Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul Bucuresti

� Autoritatea coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare 

a drepturilor persoanelor cu dizabilitati

in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, asigura urmarirea aplicarii 

reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a 

persoanelor cu dizabilitati.

� Finantarea Autoritatii 

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

� Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei si promovarii drepturilor 

persoanelor cu dizabilitati

• de autoritate de stat

in care sunt respectate si promovate de catre institutiile publice si celelalte 

persoane juridice drepturile persoanelor cu dizabilitati in conformitate cu 

legislatia in vigoare;

• de reglementare

vederea realizarii obiectivelor Strategiei nationale in domeniul protectiei si 

promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati si armonizarea legislatiei 

interne cu principiile

parte si a indeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE;

• de administrare

privat al statului, pe care le ar

• de strategie -

aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum si aplicarea 

strategiei nationale in domeniu si a programelor de reforma

protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, cu respectarea 

tratatelor internationale la care Romania este parte;

• de reprezentare

pe plan intern si extern a

� In indeplinirea atributiilor de control ce ii revin, 

informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana fizica sau juridica 

implicate in sfera sa de competenta

termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii.

� Autoritatea este autoritatea centrala romana desemnata sa duca la indeplinire 

obligatiile prevazute in Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 

septembrie 2007, ratificata prin Legea nr. 221/2010

Functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

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

In Monitorul Oficial nr. 88 din 2 februarie 2015 a fost publicata 

50/2015 privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii 

Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati. 

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, denumita in continuare 

Autoritatea, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate 

juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

are sediul in Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul Bucuresti

Autoritatea coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare 

a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, elaboreaza politicile, strategiile si standardele 

in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, asigura urmarirea aplicarii 

reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a 

persoanelor cu dizabilitati. 

 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

realizarea obiectivelor in domeniul protectiei si promovarii drepturilor 

persoanelor cu dizabilitati Autoritatea indeplineste urmatoarele functii: 

autoritate de stat - prin care exercita urmarirea si controlul asupra modului 

in care sunt respectate si promovate de catre institutiile publice si celelalte 

persoane juridice drepturile persoanelor cu dizabilitati in conformitate cu 

legislatia in vigoare; 

de reglementare - prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar in 

vederea realizarii obiectivelor Strategiei nationale in domeniul protectiei si 

promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati si armonizarea legislatiei 

interne cu principiile si normele tratatelor internationale la care Romania este 

parte si a indeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE;

de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si 

privat al statului, pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz;

- prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre 

aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum si aplicarea 

strategiei nationale in domeniu si a programelor de reforma

protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, cu respectarea 

tratatelor internationale la care Romania este parte; 

de reprezentare - prin care asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea 

pe plan intern si extern a statului roman. 

In indeplinirea atributiilor de control ce ii revin, Autoritatea are dreptul sa solicite 

informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana fizica sau juridica 

implicate in sfera sa de competenta, acestea avand obligatia de a le pune la dispozitie in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii. 

Autoritatea este autoritatea centrala romana desemnata sa duca la indeplinire 

obligatiile prevazute in Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

a la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 

septembrie 2007, ratificata prin Legea nr. 221/2010. 

Functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati
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015 a fost publicata H.G. nr. 

privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii 

, denumita in continuare 

Autoritatea, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate 

juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

are sediul in Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul Bucuresti. 

Autoritatea coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare 

, elaboreaza politicile, strategiile si standardele 

in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, asigura urmarirea aplicarii 

reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a 

de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 

realizarea obiectivelor in domeniul protectiei si promovarii drepturilor 

 

prin care exercita urmarirea si controlul asupra modului 

in care sunt respectate si promovate de catre institutiile publice si celelalte 

persoane juridice drepturile persoanelor cu dizabilitati in conformitate cu 

prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar in 

vederea realizarii obiectivelor Strategiei nationale in domeniul protectiei si 

promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati si armonizarea legislatiei 

si normele tratatelor internationale la care Romania este 

parte si a indeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE; 

prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si 

e in administrare sau in folosinta, dupa caz; 

prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre 

aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum si aplicarea 

strategiei nationale in domeniu si a programelor de reforma in domeniul 

protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, cu respectarea 

prin care asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea 

Autoritatea are dreptul sa solicite 

informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana fizica sau juridica 

a le pune la dispozitie in 

Autoritatea este autoritatea centrala romana desemnata sa duca la indeplinire 

obligatiile prevazute in Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, 

a la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 

Functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati 
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In Monitorul Oficial nr. 87 din 2 februarie 2015 a fost publicata 

52/2015 

admisi pe piata fortei de munca in anul 2015.

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015 se stabileste contingentul pe tipuri de lucratori nou

fortei de munca din Romania

• lucratori permanenti

• lucratori stagiari

• lucratori sezonieri

• lucratori transfrontalieri

• lucratori inalt calificati

• lucratori detasati

Stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori 

nou-admisi pe piata fortei de munca

In Monitorul Oficial nr. 91 din 3 februarie 2015 a fost publicata 

56/2015 

organi

le si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte nor

mative si pentru modificarea H.G. nr. 1086/2010 pentru adoptarea cadru

lui institutional de coordonare si gestion

nitare acordate Romaniei prin Fondul european de ajustare la globalizare.

Principalele prevederi 

� Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice 

prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite al

bugetului asigurarilor pentru somaj

Fortei de Munca, cu exceptia lichidarii pentru toate proiectele cofinantate prin asistenta 

financiara a Fondului european de ajustare la globalizare 

principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat presedintelui Casei Nationale 

de Pensii Publice, in conditiile legii.

� Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice este ajutat in 

activitatea de conducere a 

secretari de stat, de secretarul general si secretarul general adjunct.

� Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice poate delega 

atributii, in conditiile legii, minist

secretarului general adjunct si, dupa caz, altor persoane din aparatul propriu al 

ministerului si/sau institutiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.

� Incadrarea personalului in numar

organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in 

vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, 

protectiei sociale si persoanelor varstnice, in termen de minimum 30 de zile de la data 

intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

HG privind functionarea Ministerului Muncii a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

In Monitorul Oficial nr. 87 din 2 februarie 2015 a fost publicata 

52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou

admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. 

entru anul 2015 se stabileste contingentul pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata 

fortei de munca din Romania dupa cum urmeaza: 

lucratori permanenti - 3.300; 

lucratori stagiari - 200; 

lucratori sezonieri - 200; 

lucratori transfrontalieri - 100; 

ri inalt calificati - 800; 

lucratori detasati - 900. 

Stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori  

admisi pe piata fortei de munca 

In Monitorul Oficial nr. 91 din 3 februarie 2015 a fost publicata 

56/2015 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 344/2014 privind 

zarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Socia

le si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte nor

tive si pentru modificarea H.G. nr. 1086/2010 pentru adoptarea cadru

lui institutional de coordonare si gestionare a asistentei financiare comu

tare acordate Romaniei prin Fondul european de ajustare la globalizare.

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice deleaga atributiile 

prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite al

bugetului asigurarilor pentru somaj presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea 

Fortei de Munca, cu exceptia lichidarii pentru toate proiectele cofinantate prin asistenta 

financiara a Fondului european de ajustare la globalizare - FEAG, si pentru ord

principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat presedintelui Casei Nationale 

de Pensii Publice, in conditiile legii. 

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice este ajutat in 

activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru dialog social

secretari de stat, de secretarul general si secretarul general adjunct. 

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice poate delega 

, in conditiile legii, ministrului delegat, secretarilor de stat, secretarului general, 

secretarului general adjunct si, dupa caz, altor persoane din aparatul propriu al 

ministerului si/sau institutiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.

Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura 

se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in 

vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, 

rsoanelor varstnice, in termen de minimum 30 de zile de la data 

intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 

functionarea Ministerului Muncii a suferit modificari

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 87 din 2 februarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-

admisi pe piata 

In Monitorul Oficial nr. 91 din 3 februarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea si completarea H.G. nr. 344/2014 privind 

zarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Socia-

le si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte nor-

tive si pentru modificarea H.G. nr. 1086/2010 pentru adoptarea cadru-

are a asistentei financiare comu-

tare acordate Romaniei prin Fondul european de ajustare la globalizare. 

deleaga atributiile 

prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite al 

presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea 

Fortei de Munca, cu exceptia lichidarii pentru toate proiectele cofinantate prin asistenta 

FEAG, si pentru ordonatorul 

principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat presedintelui Casei Nationale 

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice este ajutat in 

ministrul delegat pentru dialog social, de 3 

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice poate delega 

rului delegat, secretarilor de stat, secretarului general, 

secretarului general adjunct si, dupa caz, altor persoane din aparatul propriu al 

ministerului si/sau institutiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia. 

si in noua structura 

se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in 

vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, 

rsoanelor varstnice, in termen de minimum 30 de zile de la data 

functionarea Ministerului Muncii a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 91 din 3 februarie 2015 a fost publicata 

54/2015

balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat si administrat de 

Casa Nationala de Pensii Publice.

 

Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare are ca obiect de reglementare 

biletelor de tratament balnear pentru anul 2015

decontare a acestora. 

� In unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, este 

asigurat pentru anul 2015 un 

repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.

� La numarul de locuri prevazut 

aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, numarul de locuri 

la tratament balnear contractat cu alti operatori economici interesati, numar care se va 

stabili dupa atribuirea contractelor, in functie de preturile ofertate pe bilet.

� Numarul biletelor de tratament balnear care se acorda gratuit

beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileste prin 

aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete, rezultat in 

conformitate cu prevederile 

� Pot beneficia de tratament balnear

• pensionar al sistemului public de pensii

• asigurat al sistemului public de pensii

• beneficiar al prevederilor unor legi speciale

bilete de tratament balnear.

Acordarea prestatiilor s

 balnear pentru anul 2015

In Monitorul Oficial nr. 91 din 3 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 106/2015

extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscal.

Principalele prevederi 

� In data de 13 aprilie 2015 se organizeaza o extragere oc

fiscale. 

� La extragerea prevazuta 

calendaristic cuprins intre data de 2 februarie si data de 28 martie 2015

indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr

organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

� Fondul de premiere alocat extragerii este de 1.000.000 lei

� Fondul de premiere se majoreaza cu sumele necesare rotunjirii valorii castigului aferent 

unui bon fiscal, in conditiile art. 7 alin. (3) di

Organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

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

In Monitorul Oficial nr. 91 din 3 februarie 2015 a fost publicata 

54/2015 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament 

balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat si administrat de 

Casa Nationala de Pensii Publice. 

Prezenta hotarare are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numarului 

biletelor de tratament balnear pentru anul 2015 si modul de acordare, distribuire si de 

In unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, este 

asigurat pentru anul 2015 un numar maxim de 59.641 de locuri la tratament balnear

repartizate pe maximum 19 serii de trimitere. 

prevazut anterior se adauga, pana la nivelul sumelor prevazute cu 

aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, numarul de locuri 

la tratament balnear contractat cu alti operatori economici interesati, numar care se va 

upa atribuirea contractelor, in functie de preturile ofertate pe bilet. 

Numarul biletelor de tratament balnear care se acorda gratuit categoriilor de persoane 

beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileste prin 

carea unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete, rezultat in 

conformitate cu prevederile anterioare. 

Pot beneficia de tratament balnear, in conditiile legii, persoanele care au calitatea de:

pensionar al sistemului public de pensii; 

al sistemului public de pensii; 

beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la 

bilete de tratament balnear. 

Acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament

balnear pentru anul 2015 

In Monitorul Oficial nr. 91 din 3 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

nr. 106/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru organizarea unei 

extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscal. 

3 aprilie 2015 se organizeaza o extragere ocazionala a Loteriei bonurilor 

La extragerea prevazuta aterior participa bonurile fiscale emise in intervalul 

calendaristic cuprins intre data de 2 februarie si data de 28 martie 2015

indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru 

organizarea Loteriei bonurilor fiscale. 

Fondul de premiere alocat extragerii este de 1.000.000 lei. 

Fondul de premiere se majoreaza cu sumele necesare rotunjirii valorii castigului aferent 

unui bon fiscal, in conditiile art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015.

Organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

ta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 91 din 3 februarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

b forma biletelor de tratament 

balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat si administrat de 

regulile de stabilire a numarului 

si modul de acordare, distribuire si de 

In unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, este 

numar maxim de 59.641 de locuri la tratament balnear, 

se adauga, pana la nivelul sumelor prevazute cu 

aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, numarul de locuri 

la tratament balnear contractat cu alti operatori economici interesati, numar care se va 

categoriilor de persoane 

beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileste prin 

carea unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete, rezultat in 

, in conditiile legii, persoanele care au calitatea de: 

, care reglementeaza dreptul la 

ub forma biletelor de tratament 

Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru organizarea unei 

azionala a Loteriei bonurilor 

participa bonurile fiscale emise in intervalul 

calendaristic cuprins intre data de 2 februarie si data de 28 martie 2015 care 

. 10/2015 pentru 

Fondul de premiere se majoreaza cu sumele necesare rotunjirii valorii castigului aferent 

n Ordonanta Guvernului nr. 10/2015. 

Organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 92 din 4 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 4/2015

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor 

– Spre o economie circulara: un program „deseuri zero“ pentru Europa 

COM (2014) 398.

 

Principalele prevederi 

� Camera Deputatilor constata c

mediu pentru Uniune, si anume tranzitia spre sistemele bazate pe economia circulara 

care pastreaza valoarea adaugata in produse cat mai mult timp posibil si elimina 

deseurile. Acestea mentin resursele in 

ajuns la sfarsitul duratei sale de viata, astfel incat resursele sa poata fi utilizate iar si iar, 

intr-o maniera productiva, si astfel sa creeze in continuare valoare. Analiza acestui 

proces socioeconomic este

� Camera Deputatilor saluta consacrarea si intarirea conceptului de economie circulara si 

a principiului urmaririi tintei de „deseuri zero“

Europene, asa cum o demon

� Camera Deputatilor recunoaste relevanta posibilitatilor oferite de noile directive 

privind achizitiile publice in domeniul achizitiilor publice ecologice

monitorizarea performantelor inregistrate de st

atingerea obiectivului orientativ de 50% in materie de achizitii publice ecologice, 

mentionate in comunicare. Cu toate acestea, este de retinut ca aplicarea practica a 

metodelor care ar conduce la atingerea acestei tinte po

formalism si deghizare a achizitiilor publice clasice in unele verzi, asa cum, spre exemplu, 

se producea prin solicitarea prezentarii certificarii EMAS sau ISO 14001 acolo unde 

acestea nu au relevanta practica, doar in scopu

Camera Deputatilor solicita Comisiei Europene sa aiba in vedere o eventuala relaxare a 

acestui obiectiv mai degraba decat sa persiste in atingerea unei tinte de relevanta 

discutabila, daca din monitorizare ar rezulta o

� In comunicare se mentioneaza 

sustenabile prin utilizarea eficienta a resurselor si eficienta energetica“ 

initiativa tehnologica comuna „Bioindustrii“ drept contributii active 

materie de economie circulara. Camera Deputatilor constata astfel cresterea 

complexitatii modelelor si abordarilor, in timp ce o privire pe piata produselor de larg 

consum, spre exemplu, demonstreaza ca fenomene precum excesul de impachet

preferinta spre ambalaje de mici capacitati si alte asemenea conduc spre un model de 

consum contrar obiectivelor economiei circulare. Camera Deputatilor sugereaza o 

reexaminare a obiectivelor din domeniu in contextul tendintelor de consum, pentru a 

avea siguranta preluarii aspectelor sociale in documentele cu caracter programatic.

� Progresul tehnic si schimbarile structurii consumului aduc noi provocari gestionarii 

deseurilor. Este de amintit, in acest context, generarea crescuta de deseuri care provin 

din echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatii. Introducerea acestei categorii 

de deseuri intr-o economie circulara ar aduce certe avantaje, dar necesita un efort 

sustinut de cercetare-inovare, care s

Europene, inclusiv prin antrenarea tinerilor, principalii utilizatori ai acestui tip de 

produse, inca din fazele timpurii ale punerii lor pe piata.

Spre o economie circulara: un program „deseuri zero“ pentru Europa

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. 92 din 4 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 4/2015 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor 

Spre o economie circulara: un program „deseuri zero“ pentru Europa 

COM (2014) 398. 

Camera Deputatilor constata ca documentul abordeaza o prioritate economica si de 

, si anume tranzitia spre sistemele bazate pe economia circulara 

care pastreaza valoarea adaugata in produse cat mai mult timp posibil si elimina 

deseurile. Acestea mentin resursele in cadrul economiei in cazul in care un produs a 

ajuns la sfarsitul duratei sale de viata, astfel incat resursele sa poata fi utilizate iar si iar, 

o maniera productiva, si astfel sa creeze in continuare valoare. Analiza acestui 

proces socioeconomic este o prioritate pentru Uniunea Europeana si pentru Romania.

Camera Deputatilor saluta consacrarea si intarirea conceptului de economie circulara si 

a principiului urmaririi tintei de „deseuri zero“ in politicile de mediu ale Uniunii 

Europene, asa cum o demonstreaza si comunicarea prezenta. 

Camera Deputatilor recunoaste relevanta posibilitatilor oferite de noile directive 

privind achizitiile publice in domeniul achizitiilor publice ecologice (APE), evidentiate de 

monitorizarea performantelor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste 

atingerea obiectivului orientativ de 50% in materie de achizitii publice ecologice, 

mentionate in comunicare. Cu toate acestea, este de retinut ca aplicarea practica a 

metodelor care ar conduce la atingerea acestei tinte poate fi usor afectata negativ de 

formalism si deghizare a achizitiilor publice clasice in unele verzi, asa cum, spre exemplu, 

se producea prin solicitarea prezentarii certificarii EMAS sau ISO 14001 acolo unde 

acestea nu au relevanta practica, doar in scopul acoperirii cerintelor de raportare. 

Camera Deputatilor solicita Comisiei Europene sa aiba in vedere o eventuala relaxare a 

acestui obiectiv mai degraba decat sa persiste in atingerea unei tinte de relevanta 

discutabila, daca din monitorizare ar rezulta o asemenea tendinta. 

In comunicare se mentioneaza Parteneriatul public-privat „Industrie cu procese 

sustenabile prin utilizarea eficienta a resurselor si eficienta energetica“ 

initiativa tehnologica comuna „Bioindustrii“ drept contributii active la obiectivele in 

materie de economie circulara. Camera Deputatilor constata astfel cresterea 

complexitatii modelelor si abordarilor, in timp ce o privire pe piata produselor de larg 

consum, spre exemplu, demonstreaza ca fenomene precum excesul de impachet

preferinta spre ambalaje de mici capacitati si alte asemenea conduc spre un model de 

consum contrar obiectivelor economiei circulare. Camera Deputatilor sugereaza o 

reexaminare a obiectivelor din domeniu in contextul tendintelor de consum, pentru a 

ea siguranta preluarii aspectelor sociale in documentele cu caracter programatic.

Progresul tehnic si schimbarile structurii consumului aduc noi provocari gestionarii 

Este de amintit, in acest context, generarea crescuta de deseuri care provin 

din echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatii. Introducerea acestei categorii 

o economie circulara ar aduce certe avantaje, dar necesita un efort 

inovare, care s-ar cere incurajat mai sustinut la nivelul Uni

Europene, inclusiv prin antrenarea tinerilor, principalii utilizatori ai acestui tip de 

produse, inca din fazele timpurii ale punerii lor pe piata. 

Spre o economie circulara: un program „deseuri zero“ pentru Europa

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 92 din 4 februarie 2015 a fost publicata 

atilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor 

Spre o economie circulara: un program „deseuri zero“ pentru Europa 

documentul abordeaza o prioritate economica si de 

, si anume tranzitia spre sistemele bazate pe economia circulara 

care pastreaza valoarea adaugata in produse cat mai mult timp posibil si elimina 

cadrul economiei in cazul in care un produs a 

ajuns la sfarsitul duratei sale de viata, astfel incat resursele sa poata fi utilizate iar si iar, 

o maniera productiva, si astfel sa creeze in continuare valoare. Analiza acestui 

o prioritate pentru Uniunea Europeana si pentru Romania. 

Camera Deputatilor saluta consacrarea si intarirea conceptului de economie circulara si 

in politicile de mediu ale Uniunii 

Camera Deputatilor recunoaste relevanta posibilitatilor oferite de noile directive 

(APE), evidentiate de 

atele membre in ceea ce priveste 

atingerea obiectivului orientativ de 50% in materie de achizitii publice ecologice, 

mentionate in comunicare. Cu toate acestea, este de retinut ca aplicarea practica a 

ate fi usor afectata negativ de 

formalism si deghizare a achizitiilor publice clasice in unele verzi, asa cum, spre exemplu, 

se producea prin solicitarea prezentarii certificarii EMAS sau ISO 14001 acolo unde 

l acoperirii cerintelor de raportare. 

Camera Deputatilor solicita Comisiei Europene sa aiba in vedere o eventuala relaxare a 

acestui obiectiv mai degraba decat sa persiste in atingerea unei tinte de relevanta 

privat „Industrie cu procese 

sustenabile prin utilizarea eficienta a resurselor si eficienta energetica“ (SPIRE) si 

la obiectivele in 

materie de economie circulara. Camera Deputatilor constata astfel cresterea 

complexitatii modelelor si abordarilor, in timp ce o privire pe piata produselor de larg 

consum, spre exemplu, demonstreaza ca fenomene precum excesul de impachetare, 

preferinta spre ambalaje de mici capacitati si alte asemenea conduc spre un model de 

consum contrar obiectivelor economiei circulare. Camera Deputatilor sugereaza o 

reexaminare a obiectivelor din domeniu in contextul tendintelor de consum, pentru a 

ea siguranta preluarii aspectelor sociale in documentele cu caracter programatic. 

Progresul tehnic si schimbarile structurii consumului aduc noi provocari gestionarii 

Este de amintit, in acest context, generarea crescuta de deseuri care provin 

din echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatii. Introducerea acestei categorii 

o economie circulara ar aduce certe avantaje, dar necesita un efort 

ar cere incurajat mai sustinut la nivelul Uniunii 

Europene, inclusiv prin antrenarea tinerilor, principalii utilizatori ai acestui tip de 

Spre o economie circulara: un program „deseuri zero“ pentru Europa 
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In Monitorul 

nr. 1 din 14 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea 

O.U.G.

finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) 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 Roman

termene.

 

Principalele prevederi 

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

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2013

nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) 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, precum si pentru prorogarea unor termene, obiectie formulata de 

Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, la data de 11 decembrie 2014.

� In motivarea obiectiei de necon

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2013 cuprinde un articol 

— care a fost introdus in legea mentionata in urma formularii unei cereri de reexaminare 

a legii de catre Presedint

ridicate prin cererea de reexaminare si nici cu obiectul de reglementare al Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 115/2013 din moment ce acesta modifica o alta ordonanta, 

respectiv Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea 

operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

� In consecinta, autorul sesizarii apreciaza ca modificarea si completarea unui alt act 

normativ decat cel care facea obiectul de reglementare al legii in forma initiala, cu 

ocazia reexaminarii, constituie o practica neconstitutionala

� In acest sens este invocata Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008, prin care Curtea a 

statuat ca autoritatea legiuitoare se p

cererea Presedintelui Romaniei, asupra textelor cuprinse in cererea de reexaminare si a 

celor care au legatura cu acestea daca este necesara corelarea tehnico

dispozitiilor din lege.  

� Or, in cazul de fata, se constata ca intre aspectele solicitate prin cererea de reexaminare 

si continutul art. IV nu exista nicio legatura care sa justifice o astfel de practica 

legislativa. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea, in parte, a obiectiei de neconst

formulata si a constatat ca prevederile art. IV din Legea privind aprobarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se 

finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, precum si pentru 

prorogarea unor termene sunt neconstitutionale

CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii de aprobare a O.U.G. 

privind restituirea imobilelor preluate in mod abuziv

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

In Monitorul Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 1 din 14 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale referitoare la 

obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea 

O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se 

finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) 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, precum si pentru prorogarea unor 

termene. 

solutionarea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind 

rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui 

nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

lent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 

Romania, precum si pentru prorogarea unor termene, obiectie formulata de 

Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, la data de 11 decembrie 2014.

In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate se arata ca Legea privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2013 cuprinde un articol — respectiv art. IV 

care a fost introdus in legea mentionata in urma formularii unei cereri de reexaminare 

a legii de catre Presedintele Romaniei; or, acest text nu are legatura nici cu aspectele 

ridicate prin cererea de reexaminare si nici cu obiectul de reglementare al Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 115/2013 din moment ce acesta modifica o alta ordonanta, 

uvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea 

operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

autorul sesizarii apreciaza ca modificarea si completarea unui alt act 

l care facea obiectul de reglementare al legii in forma initiala, cu 

ocazia reexaminarii, constituie o practica neconstitutionala.  

n acest sens este invocata Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008, prin care Curtea a 

statuat ca autoritatea legiuitoare se poate pronunta, cu ocazia reexaminarii legilor la 

cererea Presedintelui Romaniei, asupra textelor cuprinse in cererea de reexaminare si a 

celor care au legatura cu acestea daca este necesara corelarea tehnico-

zul de fata, se constata ca intre aspectele solicitate prin cererea de reexaminare 

si continutul art. IV nu exista nicio legatura care sa justifice o astfel de practica 

Curtea Constitutionala a decis admiterea, in parte, a obiectiei de neconstitutionalitate

si a constatat ca prevederile art. IV din Legea privind aprobarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se 

finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) 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, precum si pentru 

prorogarea unor termene sunt neconstitutionale. 

CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii de aprobare a O.U.G. 

privind restituirea imobilelor preluate in mod abuziv

ta o revista a presei juridice din Romania. 
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Oficial nr. 85 din 2 februarie 2015 a fost publicata Decizia 

referitoare la 

obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea 

in care sa se 

finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) 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 

ia, precum si pentru prorogarea unor 

solutionarea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind 

pentru instituirea unui 

nou termen in care sa se finalizeze situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

lent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 

Romania, precum si pentru prorogarea unor termene, obiectie formulata de 

Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, la data de 11 decembrie 2014. 

se arata ca Legea privind aprobarea 

respectiv art. IV 

care a fost introdus in legea mentionata in urma formularii unei cereri de reexaminare 

ele Romaniei; or, acest text nu are legatura nici cu aspectele 

ridicate prin cererea de reexaminare si nici cu obiectul de reglementare al Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 115/2013 din moment ce acesta modifica o alta ordonanta, 

uvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea 

operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 

autorul sesizarii apreciaza ca modificarea si completarea unui alt act 

l care facea obiectul de reglementare al legii in forma initiala, cu 

n acest sens este invocata Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008, prin care Curtea a 

oate pronunta, cu ocazia reexaminarii legilor la 

cererea Presedintelui Romaniei, asupra textelor cuprinse in cererea de reexaminare si a 

-legislativa a 

zul de fata, se constata ca intre aspectele solicitate prin cererea de reexaminare 

si continutul art. IV nu exista nicio legatura care sa justifice o astfel de practica 

itutionalitate 

si a constatat ca prevederile art. IV din Legea privind aprobarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen in care sa se 

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, precum si pentru 

CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii de aprobare a O.U.G. 

privind restituirea imobilelor preluate in mod abuziv 
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In Monitorul Oficial nr. 93 din 4 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 668 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in 

domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de 

nr. 17/2012 priv

 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 7 mai 2014, pronuntata in Dosarul nr. 7.636/2/2013, 

Bucuresti — Sectia a VIII

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 77/2011

unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de 

Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal

exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Romastru Trading” 

intr-o cauza intemeiata pe dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011

modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, 

dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 44 si art. 56 alin. (2)

� In acest sens arata ca, potrivit dispozitiilor legale criticate, taxa clawback sau „contributia 

trimestriala” trebuie sa se calculeze prin raportare la valoarea totala a vanzarilor fiecarui 

platitor de contributie. 

� Ca atare, baza de calcul al acestei taxe (care, in mod neconstitutional, include si taxa pe 

valoarea adaugata, chiar si ulterior pronuntarii Deciziei Curt

februarie 2013) trebuie sa fie data, exclusiv, de valoarea consumului efectiv de 

medicamente pentru fiecare detinator de autorizatie de punere pe piata a 

medicamentelor, in parte.

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, 

neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala „Romastru Trading” 

Bucuresti in Dosarul nr. 7.636/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti 

contencios administrativ si fiscal si a constatat ca

Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor 

cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de Ordonanta 

Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea u

constitutionale in raport cu criticile formulate.

� In cadrul opiniei separate a judecatorului Daniel

� In dezacord cu opinia majoritara

ridicata de Societatea Comerciala „Romastru Trading” 

admisa si constatata neconstitutionalitateaart. 3 si art. ?1 alin. (5) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea 

unor cheltuieli in domeniul sanatatii prin raportare la prevederile art. 56 alin. (2) din 

Constitutie, care consacra justa asezare a sarcinilor fiscale.

CC a respins cu opinie separata excepti

 de neconstitutionalitate a O.U.G. nr. 77/2011

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. 93 din 4 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 668 a Curtii Constitutionale din 12 noiembrie 2014 referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 77/2011 

privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in 

domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de 

nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

Prin Incheierea din 7 mai 2014, pronuntata in Dosarul nr. 7.636/2/2013, Curtea de Apel 

Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea 

in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de 

Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal

exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Romastru Trading” — S.R.L. din Bucuresti 

eiata pe dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca 

prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, astfel cum au fost 

letate prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, sunt contrare 

dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 44 si art. 56 alin. (2).  

In acest sens arata ca, potrivit dispozitiilor legale criticate, taxa clawback sau „contributia 

buie sa se calculeze prin raportare la valoarea totala a vanzarilor fiecarui 

Ca atare, baza de calcul al acestei taxe (care, in mod neconstitutional, include si taxa pe 

valoarea adaugata, chiar si ulterior pronuntarii Deciziei Curtii Constitutionale nr. 39 din 5 

februarie 2013) trebuie sa fie data, exclusiv, de valoarea consumului efectiv de 

medicamente pentru fiecare detinator de autorizatie de punere pe piata a 

medicamentelor, in parte. 

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

ridicata de Societatea Comerciala „Romastru Trading” 

Bucuresti in Dosarul nr. 7.636/2/2013 al Curtii de Apel Bucuresti — Sectia a VIII

contencios administrativ si fiscal si a constatat ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor 

cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de Ordonanta 

Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, sunt 

constitutionale in raport cu criticile formulate. 

opiniei separate a judecatorului Daniel-Marius Morar se arata: 

dezacord cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate 

atea Comerciala „Romastru Trading” — S.R.L. din Bucuresti trebuia 

admisa si constatata neconstitutionalitateaart. 3 si art. ?1 alin. (5) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea 

in domeniul sanatatii prin raportare la prevederile art. 56 alin. (2) din 

Constitutie, care consacra justa asezare a sarcinilor fiscale. 

pins cu opinie separata excepti 

de neconstitutionalitate a O.U.G. nr. 77/2011 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 93 din 4 februarie 2015 a fost publicata Decizia 

embrie 2014 referitoare la 

nr. 77/2011 

privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in 

domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de O.G. 

bugetare. 

Curtea de Apel 

a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de 

privind stabilirea unei contributii pentru finantarea 

in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de 

Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, 

S.R.L. din Bucuresti 

eiata pe dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011. 

autoarea acesteia sustine, in esenta, ca 

, astfel cum au fost 

sunt contrare 

In acest sens arata ca, potrivit dispozitiilor legale criticate, taxa clawback sau „contributia 

buie sa se calculeze prin raportare la valoarea totala a vanzarilor fiecarui 

Ca atare, baza de calcul al acestei taxe (care, in mod neconstitutional, include si taxa pe 

ii Constitutionale nr. 39 din 5 

februarie 2013) trebuie sa fie data, exclusiv, de valoarea consumului efectiv de 

medicamente pentru fiecare detinator de autorizatie de punere pe piata a 

ca neintemeiata, a exceptiei de 

ridicata de Societatea Comerciala „Romastru Trading” — S.R.L. din 

Sectia a VIII-a 

dispozitiile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor 

cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata de Ordonanta 

bugetare, sunt 

, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate 

S.R.L. din Bucuresti trebuia 

admisa si constatata neconstitutionalitateaart. 3 si art. ?1 alin. (5) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea 

in domeniul sanatatii prin raportare la prevederile art. 56 alin. (2) din 
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In Monitorul Oficial nr. 95 din 5 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 1 din 21 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

initiativei legislative a cetatenilor intitulata „Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 53/2003 

Principalele prevederi 

� Cu Adresa nr. 497 din 22 decembrie 2014, inregistrata la Curtea Constitutionala c

6.160 din 22 decembrie 2014, 

propunerea legislativa a cetatenilor intitulata „Lege pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 53/2003 – Codul muncii“

2014, impreuna cu originalele listei de sustinatori.

Caracterul constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetatenilor

� Realizand aceasta verificare, Curtea constata ca alin. (3) al art. 211, introdus prin pct. 9 al 

propunerii legislative, potrivit caruia „Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o 

cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se 

impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii“,reprezinta o norma cu c

fiscal. Prin urmare, initiativa legislativa este neconstitutionala cat priveste acest text.

� Celelalte texte ale propunerii legislative ce formeaza obiectul initiativei legislative a 

cetatenilor, prin care se prevad, in esenta, modificari

muncii privitoare la raporturile angajat

confidentialitate, obiectivele de performanta, perioada de proba, 

modificarea/suspendarea contractului de munca, concedierea colectiva, contractele de

munca pe durata determinata, activitatea prin agent de munca temporara, telemunca, 

durata timpului de lucru si munca suplimentara, salariul minim brut pe tara garantat in 

plata, dialogul social, jurisdictia muncii, 

exceptate de normele constitutionale de referinta

� Ca urmare, propunerea legislativa ce formeaza obiectul initiativei legislative a 

cetatenilor este constitutionala in raport cu dispozitiile art. 74 alin. (2) din Constitutie

deoarece nu vizeaza reglementarea 

(2) din Constitutie, cu exceptia alin. (3) al art. 211, introdus prin pct. 9 al propunerii 

legislative, care constituie o norma cu caracter fiscal.

� Curtea constata ca este indeplinita conditia prevazuta 

Constitutie, respectiv numarul de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot necesar 

pentru promovarea initiativei.

� Curtea Constitutionala a constatat ca initiativa legislativa a cetatenilor

pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 

conditiile prevazute de art. 74 alin. (1) si (2) din Constitutie, cu exceptia alin. (3) al art. 

211introdus prin pct. 9 al propunerii legislative, care reglementeaza o norma cu 

caracter fiscal. 

CC a declarat constitutionala propunerea legislativa a cetatenilor

privind modificarea Codului muncii

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

In Monitorul Oficial nr. 95 din 5 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 1 din 21 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

initiativei legislative a cetatenilor intitulata „Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii“.  

Cu Adresa nr. 497 din 22 decembrie 2014, inregistrata la Curtea Constitutionala c

6.160 din 22 decembrie 2014, Presedintele Senatului a transmis Curtii Constitutionale 

propunerea legislativa a cetatenilor intitulata „Lege pentru modificarea si completarea 

Codul muncii“, inregistrata la Senat cu nr. Bp 497 din 10 septembrie 

2014, impreuna cu originalele listei de sustinatori. 

Caracterul constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetatenilor

Realizand aceasta verificare, Curtea constata ca alin. (3) al art. 211, introdus prin pct. 9 al 

ropunerii legislative, potrivit caruia „Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o 

cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se 

impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii“,reprezinta o norma cu c

fiscal. Prin urmare, initiativa legislativa este neconstitutionala cat priveste acest text.

Celelalte texte ale propunerii legislative ce formeaza obiectul initiativei legislative a 

prin care se prevad, in esenta, modificari ale Legii nr. 53/2003 

muncii privitoare la raporturile angajat-angajator, clauza de neconcurenta, clauza de 

, obiectivele de performanta, perioada de proba, 

modificarea/suspendarea contractului de munca, concedierea colectiva, contractele de

munca pe durata determinata, activitatea prin agent de munca temporara, telemunca, 

durata timpului de lucru si munca suplimentara, salariul minim brut pe tara garantat in 

plata, dialogul social, jurisdictia muncii, nu antameaza probleme din domeniile 

ptate de normele constitutionale de referinta. 

propunerea legislativa ce formeaza obiectul initiativei legislative a 

cetatenilor este constitutionala in raport cu dispozitiile art. 74 alin. (2) din Constitutie

deoarece nu vizeaza reglementarea vreunuia dintre domeniile prevazute la art. 74 alin. 

(2) din Constitutie, cu exceptia alin. (3) al art. 211, introdus prin pct. 9 al propunerii 

legislative, care constituie o norma cu caracter fiscal. 

Curtea constata ca este indeplinita conditia prevazuta de art. 74 alin. (1) teza intai din 

, respectiv numarul de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot necesar 

pentru promovarea initiativei. 

Curtea Constitutionala a constatat ca initiativa legislativa a cetatenilor intitulata „Lege 

dificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii“ indeplineste 

conditiile prevazute de art. 74 alin. (1) si (2) din Constitutie, cu exceptia alin. (3) al art. 

211introdus prin pct. 9 al propunerii legislative, care reglementeaza o norma cu 

CC a declarat constitutionala propunerea legislativa a cetatenilor

privind modificarea Codului muncii 

ta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 95 din 5 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 1 din 21 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale asupra 

initiativei legislative a cetatenilor intitulata „Lege pentru modificarea si 

Cu Adresa nr. 497 din 22 decembrie 2014, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 

Presedintele Senatului a transmis Curtii Constitutionale 

propunerea legislativa a cetatenilor intitulata „Lege pentru modificarea si completarea 

0 septembrie 

Caracterul constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetatenilor 

Realizand aceasta verificare, Curtea constata ca alin. (3) al art. 211, introdus prin pct. 9 al 

ropunerii legislative, potrivit caruia „Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o 

cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se 

impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii“,reprezinta o norma cu caracter 

fiscal. Prin urmare, initiativa legislativa este neconstitutionala cat priveste acest text. 

Celelalte texte ale propunerii legislative ce formeaza obiectul initiativei legislative a 

nr. 53/2003 – Codul 

angajator, clauza de neconcurenta, clauza de 

, obiectivele de performanta, perioada de proba, 

modificarea/suspendarea contractului de munca, concedierea colectiva, contractele de 

munca pe durata determinata, activitatea prin agent de munca temporara, telemunca, 

durata timpului de lucru si munca suplimentara, salariul minim brut pe tara garantat in 

nu antameaza probleme din domeniile 

propunerea legislativa ce formeaza obiectul initiativei legislative a 

cetatenilor este constitutionala in raport cu dispozitiile art. 74 alin. (2) din Constitutie, 

vreunuia dintre domeniile prevazute la art. 74 alin. 

(2) din Constitutie, cu exceptia alin. (3) al art. 211, introdus prin pct. 9 al propunerii 

de art. 74 alin. (1) teza intai din 

, respectiv numarul de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot necesar 

intitulata „Lege 

indeplineste 

conditiile prevazute de art. 74 alin. (1) si (2) din Constitutie, cu exceptia alin. (3) al art. 

211introdus prin pct. 9 al propunerii legislative, care reglementeaza o norma cu 

CC a declarat constitutionala propunerea legislativa a cetatenilor 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii 

educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea 

calitatii educatiei 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din 

administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - statiunea de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Popauti, judetul Botosani, în 

domeniul public al Judetului Botosani si în administrarea Consilului Judetean Botosani 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la O.G. nr. 

7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a 

dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 94/1999 privind participarea 

României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor 

ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotarârilor si 

conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

87/2001 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 

25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.”-S.A. 

� Proiect de Lege pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din O.G. nr. 41/1998 privind 

taxele în domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind 

controlul statului în domeniul constructiilor 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Romania a fost autorizata sa deroge partial de la Directiva privind sistemul comun TVA pana in 2017 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 26 din 31 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia de punere in aplicare (UE) 2015/156 

de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei de punere in aplicare 2012/232/UE de autorizare a 

Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la art. 26 alin. (1) lit. (a) si de la art. 168 din 

Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. 
 

Conform acesteia, Romania va putea aplica masuri de derogare de la art. 26 alin. (1) lit. (a) si de la art. 168 

din Directiva privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata pana la 31 decembrie 2017.  

Orice cerere de prelungire a aplicarii masurilor prevazute in prezenta decizie se transmite Comisiei pana la 

31 martie 2017.  

O astfel de cerere trebuie insotita de un raport care sa includa o examinare a limitarii procentului care se 

aplica dreptului de deducere a TVA. 

 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-172/13 Comisia/Regatul Unit 

 

Legislatia britanica ce permite degrevarea transfrontaliera la nivelul grupului in anumite 

conditii, introdusa ca urmare a Hotararii „Marks and Spencer”, este compatibila cu dreptul 

Uniunii. 

� Hotararile Tribunalul Uniunii Europene in T-473/12 si T-500/12 Aer Lingus Ltd/Comisia si 

Ryanair Ltd/Comisia  
 

Tribunalul anuleaza in parte decizia Comisiei prin care se ordona Irlandei recuperarea de la 

companiile aeriene beneficiare a sumei de 8 euro per pasager. Comisia nu putea considera ca 

avantajul de care au beneficiat companiile aeriene era, in mod automat, in toate cazurile, de 8 

euro per pasager. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 34 din 2 februarie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

Reanalizarea unor prevederi legislative

  

MFP 

a cumpararii de autoturisme noi pentru 2015
 

Ministerul 

proiect de hotarare pentru completarea Normelor de aplicare a 

O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a 

cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completaril

ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1053/2014

Conform expunerii de motive, in vederea reglementarii plafonului garantiilor care pot fi emise in 

anul 2015, se completeaza art. 1 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prin stabilirea plafonului la nivelul sumei de 350 milioane lei. Pentru 

nivelul plafonului s-au luat in considerare solicitarile venite din partea institutiilor de credit si 

institutiilor financiare nebancare eligibile ca participante in cadr

vedere in discutiile cu FMI si CE in stabilirea criteriului de performanta privind garantiile, parte a 

acordurilor incheiate cu institutiile financiare internationale.

 

Totodata, se propune reglementarea posibilitatii ca 

Program pana la data de 2 martie 2015

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

asteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro

La nivelul Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica (COSC) va incepe din 

aceasta saptamana reanalizarea prevederilor legislative in domeniul accesului 

la datele de trafic information

drept scop depasirea blocajului care se inregistreaza in prezent, punerea in 

acord cu deciziile Curtii Constitutionale si o mai buna informare a opiniei 

publice privind masurile in plan legislativ si efectele 

Reanalizarea legislatiei in domeniu va include si consultari cu societatea civila, inainte de reinceperea 

unui nou proces legislativ la nivel parlamentar, participarea reprezentantilor societatii civile fiind 

indispensabila pentru un demers care

reticenta fata de unele prevederi. Totodata, consultarea va include si intalniri cu reprezentanti ai 

partidelor parlamentare din comisiile de profil, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai

academic. 

Scopul discutiilor este de a se gasi un echilibru intre respectarea libertatilor individuale si prevenirea 

terorismului, criminalitatii cibernetice si combaterea coruptiei. Consultarile se vor desfasura in 

cadrul Comitetului Operativ de Se

coordonarea unitara a Sistemului National de Securitate Cibernetica. Conducerea COSC este 

asigurata de un presedinte (consilierul prezidential pentru probleme de securitate nationala) si de 

un vicepresedinte (consilierul prim

tehnic al COSC este Serviciul Roman de Informatii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

Reanalizarea unor prevederi legislative 

MFP propune plafonul Programului de stimulare 

a cumpararii de autoturisme noi pentru 2015

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 6 februarie un 

proiect de hotarare pentru completarea Normelor de aplicare a 

O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a 

cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completaril

ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1053/2014. 

in vederea reglementarii plafonului garantiilor care pot fi emise in 

anul 2015, se completeaza art. 1 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si 

e ulterioare, prin stabilirea plafonului la nivelul sumei de 350 milioane lei. Pentru 

au luat in considerare solicitarile venite din partea institutiilor de credit si 

institutiilor financiare nebancare eligibile ca participante in cadrul Programului si acesta se are in 

vedere in discutiile cu FMI si CE in stabilirea criteriului de performanta privind garantiile, parte a 

acordurilor incheiate cu institutiile financiare internationale. 

Totodata, se propune reglementarea posibilitatii ca si alti finantatori interesati sa se inscrie in 

Program pana la data de 2 martie 2015. 

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

publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

La nivelul Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica (COSC) va incepe din 

aceasta saptamana reanalizarea prevederilor legislative in domeniul accesului 

la datele de trafic informational si al securitatii informatice. Demersul are 

drept scop depasirea blocajului care se inregistreaza in prezent, punerea in 

acord cu deciziile Curtii Constitutionale si o mai buna informare a opiniei 

publice privind masurile in plan legislativ si efectele acestora. 

Reanalizarea legislatiei in domeniu va include si consultari cu societatea civila, inainte de reinceperea 

unui nou proces legislativ la nivel parlamentar, participarea reprezentantilor societatii civile fiind 

indispensabila pentru un demers care sa vina si in intampinarea celor care in trecut si

reticenta fata de unele prevederi. Totodata, consultarea va include si intalniri cu reprezentanti ai 

partidelor parlamentare din comisiile de profil, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai

Scopul discutiilor este de a se gasi un echilibru intre respectarea libertatilor individuale si prevenirea 

terorismului, criminalitatii cibernetice si combaterea coruptiei. Consultarile se vor desfasura in 

cadrul Comitetului Operativ de Securitate Cibernetica, organism prin care se realizeaza 

coordonarea unitara a Sistemului National de Securitate Cibernetica. Conducerea COSC este 

asigurata de un presedinte (consilierul prezidential pentru probleme de securitate nationala) si de 

edinte (consilierul prim-ministrului pe probleme de securitate nationala). Coordonatorul 

tehnic al COSC este Serviciul Roman de Informatii. 

 Legalis.ro. 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

propune plafonul Programului de stimulare 

a cumpararii de autoturisme noi pentru 2015  

Finantelor Publice a publicat pe data de 6 februarie un 

proiect de hotarare pentru completarea Normelor de aplicare a 

O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a 

cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile 

in vederea reglementarii plafonului garantiilor care pot fi emise in 

anul 2015, se completeaza art. 1 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, cu modificarile si 

e ulterioare, prin stabilirea plafonului la nivelul sumei de 350 milioane lei. Pentru 

au luat in considerare solicitarile venite din partea institutiilor de credit si 

ul Programului si acesta se are in 

vedere in discutiile cu FMI si CE in stabilirea criteriului de performanta privind garantiile, parte a 

si alti finantatori interesati sa se inscrie in 

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

Reanalizarea legislatiei in domeniu va include si consultari cu societatea civila, inainte de reinceperea 

unui nou proces legislativ la nivel parlamentar, participarea reprezentantilor societatii civile fiind 

sa vina si in intampinarea celor care in trecut si-au exprimat 

reticenta fata de unele prevederi. Totodata, consultarea va include si intalniri cu reprezentanti ai 

partidelor parlamentare din comisiile de profil, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai celui 

Scopul discutiilor este de a se gasi un echilibru intre respectarea libertatilor individuale si prevenirea 

terorismului, criminalitatii cibernetice si combaterea coruptiei. Consultarile se vor desfasura in 

curitate Cibernetica, organism prin care se realizeaza 

coordonarea unitara a Sistemului National de Securitate Cibernetica. Conducerea COSC este 

asigurata de un presedinte (consilierul prezidential pentru probleme de securitate nationala) si de 

ministrului pe probleme de securitate nationala). Coordonatorul 
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  Codul insolventei comentat!

Aparitia mult asteptatului Cod al insolventei

a determinat aducerea la zi 

a comentariilor legislatiei in materie

Va dorim lectura placuta 

 

Autor: 

Codul insolventei

Editura C.H. Beck, 2015

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

 

Codul insolventei comentat! 

Aparitia mult asteptatului Cod al insolventei 

a determinat aducerea la zi  

a comentariilor legislatiei in materie. 

Prin Legea nr. 85/2014, legiuitorul a dorit sa 

codifice intr-un singur act normativ regle

mentarile din materia insolventei, comenta

riile fiind realizate prin raportarea atat la 

dispozitiile vechii reglementari, Legea nr. 

85/2006, cat si la normele dreptului privat.

 

In cuprinsul editiei a 5-a regasim: 

principiile fundamentale ale procedurilor de 

prevenire a insolventei si de insolventa, 

proceduri de prevenire a insolventei, 

procedura insolventei, organele care aplica 

procedura, falimentul, insolventa grupurilor 

de societati, falimentul institutiilor de credit, 

falimentul societatilor de asigurare/

reasigurare, insolventa transfrontaliera
 

Autor: Ion Turcu 
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Editura C.H. Beck, 2015 
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, legiuitorul a dorit sa 

un singur act normativ regle-

tarile din materia insolventei, comenta-

riile fiind realizate prin raportarea atat la 

dispozitiile vechii reglementari, Legea nr. 

85/2006, cat si la normele dreptului privat. 

a regasim: 

principiile fundamentale ale procedurilor de 

prevenire a insolventei si de insolventa, 

proceduri de prevenire a insolventei, 

tei, organele care aplica 

tul, insolventa grupurilor 

tul institutiilor de credit, 

falimentul societatilor de asigurare/ 

venta transfrontaliera. 
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Pachete tematice Legalis® 

 

Instrumente indispensabile – Salvarea documentelor 

in Legalis® si pe desktop 

In functie de cautarea efectuata in Legalis® sau chiar de linkul accesat, modul de afisare al 

aplicatiei poate fi diferit, chiar daca se vizualizeaza un act normativ. In tutorialul de astazi 

prezentam diferentele intre doua produse – acte din Monitorul Oficial si acte consolidate. 

Salveaza in sau in afara Legalis® 
 

Atunci cand vizualizati un document (de regula, un act normativ) intodeauna, sub linia de cautare 

simplificata se va afisa o bara suplimentara de unelte. Dintre acestea, pentru salvarea documentelor 

cele mai utile sunt: 

 

• Butonul salveaza – (iconita discheta). Aceasta functie va ajuta sa deschideti si/sa salvati pe 

desktop (ori pe unele tablete/telefoane inteligente) textul actului normativ consultat. 

Important! Se salveaza intotdeauna textul vizibil pe ecran (de exemplu, daca ati accesat modul de 

vizualizare articol cu articol, se va salva doar articolul curent). Daca vreti sa salvati intregul text al 

actului, folositi mai intai functia act integral si apoi functia de salvare 

• Butonul semn de carte – (iconita steluta) Daca aveti nevoie de documentul vizualizat 

doar in biblioteca Legalis® folositi functia de salvare semn de carte. Ulterior, veti regasi 

documentul salvat in Contul meu / Semne de carte si cautari salvate 

Daca acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntati, contactati 

Suportul Legalis® la numarul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.ro 
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InfoLEGALis 

selectie a noutat

 

Informatiile din acest material 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 
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Cartile bune creeaza dependenta!

Gasiti-ne pe Web: 
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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a noutatilor legislative. 

din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 
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Cartile bune creeaza dependenta! 
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