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Principalele prevederi

� Se aproba Ghidul INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea si declasificarea mediilor 

de stocare ale calculatoarelor 

prezentul ordin. 

� Anexa se comunica persoanelor juridice d

clasificata, potrivit legii

� Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat va duce la indeplinire 

prevederile prezentului ordin.

A fost aprobat Ghidul INFOSEC privind reutilizarea si declasificarea 

mediilor de stocare ale calculatoarelor

Principalele prevederi

� Prezenta norma reglementeaza 

intermediul Sistemului informatic de raportare

institutiile de credit, precum si de catre alte institutii prevazute in anexa la prezenta 

norma, enumerate la coloana „Entitati raportoare”.

� Transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR

principii generale: 

• transmiterea datelor si informatiilor la nivel de indicator primar

informatiile transmise de entitatile raportoare sunt structurate sub forma de 

indicatori primari;

• unicitatea indicatorilor primari

metodologiilor stabilite de Banca Nationala a Romaniei in domeniile sale de 

competenta, sunt transmisi in mod unic de catre entitatile raportoare;

• formatul unic

prin mesaje XML avand un format standard de raportare;

• accesul la informatii: entitatile raportoare au acces la indicatorii primari proprii 

transmisi, precum si la informatii agregate, in conditiile legii.

� Entitatile raportoare au obligatia de a transmite indica

incluse in anexa la prezenta norma, in format XML, prin intermediul canalului de 

raportare, conform regulilor de sistem.

Transmiterea indicatorilor primari prin 

Sistemul informatic de raportare la BNR

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

 

In Monitorul Oficial ne. 101 din 9 februarie 2015 a fost publicat

nr. 11/2015 al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de 

Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind reutilizarea, 

reclasificarea si declasificarea mediilor de stocare ale calculatoarelor

DS 14. 

incipalele prevederi 

Ghidul INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea si declasificarea mediilor 

de stocare ale calculatoarelor — DS 14, prevazut in anexa care face parte integranta din 

Anexa se comunica persoanelor juridice de drept public si privat indreptatite, fiind 

clasificata, potrivit legii. 

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat va duce la indeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

A fost aprobat Ghidul INFOSEC privind reutilizarea si declasificarea 

mediilor de stocare ale calculatoarelor 

In Monitorul Oficial nr. 101 din 9 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 1/2015 a Bancii Nationale a Romaniei privind transmiterea 

indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare 

la Banca Nationala a Romaniei.. 

Principalele prevederi 

Prezenta norma reglementeaza metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin 

intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Nationala a Romaniei

institutiile de credit, precum si de catre alte institutii prevazute in anexa la prezenta 

norma, enumerate la coloana „Entitati raportoare”. 

Transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR are la baza urma

transmiterea datelor si informatiilor la nivel de indicator primar

informatiile transmise de entitatile raportoare sunt structurate sub forma de 

indicatori primari; 

unicitatea indicatorilor primari: indicatorii primari, determinati conform 

metodologiilor stabilite de Banca Nationala a Romaniei in domeniile sale de 

competenta, sunt transmisi in mod unic de catre entitatile raportoare;

formatul unic: indicatorii primari sunt transmisi la Banca Nationala a Romaniei 

esaje XML avand un format standard de raportare; 

accesul la informatii: entitatile raportoare au acces la indicatorii primari proprii 

transmisi, precum si la informatii agregate, in conditiile legii.

Entitatile raportoare au obligatia de a transmite indicatorii primari

incluse in anexa la prezenta norma, in format XML, prin intermediul canalului de 

raportare, conform regulilor de sistem. 

Transmiterea indicatorilor primari prin 

Sistemul informatic de raportare la BNR 

nta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial ne. 101 din 9 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de 

Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind reutilizarea, 

reclasificarea si declasificarea mediilor de stocare ale calculatoarelor— 

Ghidul INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea si declasificarea mediilor 

DS 14, prevazut in anexa care face parte integranta din 

e drept public si privat indreptatite, fiind 

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat va duce la indeplinire 

A fost aprobat Ghidul INFOSEC privind reutilizarea si declasificarea 

 

In Monitorul Oficial nr. 101 din 9 februarie 2015 a fost publicata Norma 

nale a Romaniei privind transmiterea 

indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare 

metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin 

la Banca Nationala a Romaniei de catre 

institutiile de credit, precum si de catre alte institutii prevazute in anexa la prezenta 

are la baza urmatoarele 

transmiterea datelor si informatiilor la nivel de indicator primar: datele si 

informatiile transmise de entitatile raportoare sunt structurate sub forma de 

i, determinati conform 

metodologiilor stabilite de Banca Nationala a Romaniei in domeniile sale de 

competenta, sunt transmisi in mod unic de catre entitatile raportoare; 

: indicatorii primari sunt transmisi la Banca Nationala a Romaniei 

accesul la informatii: entitatile raportoare au acces la indicatorii primari proprii 

transmisi, precum si la informatii agregate, in conditiile legii. 

torii primari aferenti raportarilor 

incluse in anexa la prezenta norma, in format XML, prin intermediul canalului de 

Transmiterea indicatorilor primari prin  

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Prezenta norma reglementeaza 

garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

garantare, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, 

denumita in continuare Legea nr. 187/2011.

Obligatiile Fondului de garantare

� Rapoartele periodice

conform documentelor justificative.

� Rapoartele periodice transmise Autoritatii trebuie sa fie reale

� In cazul in care nu exista date, rapoartele sunt completate cu zero

� Rapoartele periodice se completeaza in limba romana

� Fondul de garantare notifica Autoritatii, sub semnatura electronica extinsa a 

reprezentantului legal, numele, functia si datele de conta

responsabile cu intocmirea si transmiterea raportarilor

� Orice decizie de modificare a informatiilor

format letric sau electronic, in ziua lucratoare urmatoare celei in care a inte

modificarea. 

� Informatiile prevazute anterior se completeaza de catre persoana/persoanele 

responsabile, in baza regulamentelor interne ale Fondului de garantare.

� Rapoartele periodice

electronic, in formatul standard de raportare XML, conform instructiunilor tehnice de 

raportare, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel.

� Pentru transmiterea electronica

utilizatori in aplicatia SIR.

� Fondul de garantare este obligat sa puna la dispozitia Autoritatii, la cerere, in forma si in 

termenul stabilite de aceasta, 

justifice operatiunile privind activitatea desfasurata

Obligatiile de raportare ale Fondului de garantare

� Fondul de garantare este 

formatul standard de raportare XML, in structura si la termenele stabilite de Autoritate.

� Fondul de garantare intocmest

raportarile contabile semestriale

� Planul de audit intern anual

pana la data de 31 ianu

audit intern. 

Obligatiile de raportare ale F

a drepturilor din sistemul de pensii private

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. 106 din 10 februarie 2015 a fost publicata 

Norma nr. 3/2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a 

drepturilor din sistemul de pensii private. 

 

Prezenta norma reglementeaza obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de 

garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit in continuare F

garantare, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, 

denumita in continuare Legea nr. 187/2011. 

Obligatiile Fondului de garantare - Dispozitii generale privind rapoartele periodice

Rapoartele periodice transmise Autoritatii de catre Fondul de garantare 

conform documentelor justificative. 

Rapoartele periodice transmise Autoritatii trebuie sa fie reale, corecte si complete.

cazul in care nu exista date, rapoartele sunt completate cu zero. 

Rapoartele periodice se completeaza in limba romana. 

Fondul de garantare notifica Autoritatii, sub semnatura electronica extinsa a 

reprezentantului legal, numele, functia si datele de contact ale persoanei/persoanelor 

responsabile cu intocmirea si transmiterea raportarilor. 

modificare a informatiilor prevazute anterior se comunica Autoritatii, in 

format letric sau electronic, in ziua lucratoare urmatoare celei in care a inte

Informatiile prevazute anterior se completeaza de catre persoana/persoanele 

, in baza regulamentelor interne ale Fondului de garantare.

Rapoartele periodice semnate cu semnatura electronica extinsa sunt transmise 

in formatul standard de raportare XML, conform instructiunilor tehnice de 

raportare, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel. 

transmiterea electronica, Fondul de garantare are obligatia de a inregistra 

utilizatori in aplicatia SIR. 

e garantare este obligat sa puna la dispozitia Autoritatii, la cerere, in forma si in 

termenul stabilite de aceasta, informatiile si documentele care sa evidentieze si sa 

justifice operatiunile privind activitatea desfasurata, sub toate aspectele sale.

igatiile de raportare ale Fondului de garantare 

Fondul de garantare este obligat sa intocmeasca si sa transmita rapoartele periodice

formatul standard de raportare XML, in structura si la termenele stabilite de Autoritate.

Fondul de garantare intocmeste si transmite Autoritatii situatiile financiare anuale si 

raportarile contabile semestriale, conform reglementarilor contabile in vigoare.

Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administratie, se notifica Autoritatii 

pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmeaza a se efectua misiunile de 

Obligatiile de raportare ale Fondului de garantare

drepturilor din sistemul de pensii private

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 106 din 10 februarie 2015 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

ndului de garantare a 

obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de 

, denumit in continuare Fond de 

garantare, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, 

ozitii generale privind rapoartele periodice 

transmise Autoritatii de catre Fondul de garantare se completeaza 

, corecte si complete. 

 

Fondul de garantare notifica Autoritatii, sub semnatura electronica extinsa a 

ct ale persoanei/persoanelor 

se comunica Autoritatii, in 

format letric sau electronic, in ziua lucratoare urmatoare celei in care a intervenit 

Informatiile prevazute anterior se completeaza de catre persoana/persoanele 

, in baza regulamentelor interne ale Fondului de garantare. 

semnate cu semnatura electronica extinsa sunt transmise 

in formatul standard de raportare XML, conform instructiunilor tehnice de 

, Fondul de garantare are obligatia de a inregistra 

e garantare este obligat sa puna la dispozitia Autoritatii, la cerere, in forma si in 

informatiile si documentele care sa evidentieze si sa 

, sub toate aspectele sale. 

obligat sa intocmeasca si sa transmita rapoartele periodice, in 

formatul standard de raportare XML, in structura si la termenele stabilite de Autoritate. 

situatiile financiare anuale si 

, conform reglementarilor contabile in vigoare. 

se notifica Autoritatii 

arie a anului pentru care urmeaza a se efectua misiunile de 

ondului de garantare 

drepturilor din sistemul de pensii private 
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Principalele prevederi

� Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.795/2011 privi

conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011, cu modificarile ulterioare, 

MFP a abrogat Ordinul privind stabilirea criteriilor

pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 113 din 12 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 138/2015

completarea Normelor privind aplicarea scutirii de tax

ad

571/2003

s

Americii 

ratificat prin

finan
 

Principalele prevederi 

� Potrivit art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 

statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30

octombrie 2001, ratificat prin

ulterioare, şi înţelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, 

pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru forţel

Unite ale Americii şi pentru contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în 

numele forţelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri şi prestările de servicii 

realizate de contractanţi către forţele Statelor Unite ale Ameri

bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite 

ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa şi al membrilor lor de 

familie. 

� Prin contractant al forţelor State

livrează bunuri sau prestează servicii către forţele Statelor Unite ale Americii, inclusiv 

companii, corporaţii, întreprinderi şi subcontractanţi. Prinpersonal civil care însoţeşte 

forţa şi membrii de familie

Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor 

Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat 

prin Legea nr. 260/2002,

Normele privind aplicarea 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 107 din 10 februarie 2015 a 

nr. 117/2015 al ministrului Finantelor Publice privind abrogarea 

Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea 

criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Principalele prevederi 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru 

conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se abroga

MFP a abrogat Ordinul privind stabilirea criteriilor

pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

n Monitorul Oficial nr. 113 din 12 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 138/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea 

completarea Normelor privind aplicarea scutirii de tax

adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) 

571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Rom

si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor 

Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, 

ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului 

finantelor publice nr. 2.389/2011. 
 

 

şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 

statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30

octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi înţelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă 

pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru forţel

şi pentru contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în 

numele forţelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri şi prestările de servicii 

realizate de contractanţi către forţele Statelor Unite ale Americii, precum şi livrările de 

bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite 

ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa şi al membrilor lor de 

contractant al forţelor Statelor Unite ale Americii se înţelege orice entitate care 

livrează bunuri sau prestează servicii către forţele Statelor Unite ale Americii, inclusiv 

companii, corporaţii, întreprinderi şi subcontractanţi. Prinpersonal civil care însoţeşte 

familie se înţelege componenta civilă prevăzută la

Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor 

Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat 

r. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata

 au suferit modificari 

nta o revista a presei juridice din Romania. 

4 

 fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice privind abrogarea 

Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea 

criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA. 

stabilirea criteriilor pentru 

, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 

se abroga. 

MFP a abrogat Ordinul privind stabilirea criteriilor 

pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA 

n Monitorul Oficial nr. 113 din 12 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

elor Publice pentru modificarea si 

completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea 

alin. (1) lit. j), j1), k), l) si m) din Legea nr. 

i XI din Acordul dintre Romania 

 Statelor Unite ale 

nia, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, 

aprobate prin Ordinul ministrului 

şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 

statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 

cu modificările şi completările 

sunt scutite de taxă 

pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru forţele Statelor 

şi pentru contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în 

numele forţelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri şi prestările de servicii 

cii, precum şi livrările de 

bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite 

ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa şi al membrilor lor de 

e înţelege orice entitate care 

livrează bunuri sau prestează servicii către forţele Statelor Unite ale Americii, inclusiv 

companii, corporaţii, întreprinderi şi subcontractanţi. Prinpersonal civil care însoţeşte 

se înţelege componenta civilă prevăzută la art. I alin. (1) din 

Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor 

Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat 

scutirii de taxa pe valoarea adaugata 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Organul de inspectie fiscala trimite

social al contribuabilului 

organului fiscal pentru clarificarea situatiei sale fi

� In situatia in care se constata ca 

fiscal declarat, organul de inspectie fiscala va solicita, in scris, prezenta unui 

reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspectie fiscala, sta

de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat si la sediul social 

al contribuabilului. 

� In cazul in care contribuabilul are sedii secundare

solicitarea si la adresele un

expirata, potrivit evidentei Oficiului Nati

� In situatia in care se constata ca 

fiscal declarat, inspectorii antifrauda

legal al acestuia la sediul Directiei generale antifrauda fiscala, denumita organ de control, 

stabilind data si ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal 

declarat si la sediul social.

� In cazul in care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea 

si la adresele unde acestea functioneaza

evidentei Oficiului National al Registrului Comertului.

� Identificarea domiciliului fiscal, sediului social si sediilor secundare

se face din baza de date a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organul de control 

poate solicita in scris Oficiului National al Registrului Comertului furnizarea de

cu privire la contribuabil.

Procedurile de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala 

Principalele prevederi

� Prin derogare de la dispozitiile art. 109

103^8 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti

Hotararea Plenului Consiliului Superior al 

completarile ulterioare, 

Regulamentul privind organizarea si functionarea 

administrativa a ICCJ a sufer

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. 114 din 12 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 320/2015 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind 

modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 

78^1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea 

modelului si continutului unor formulare. 

 

Organul de inspectie fiscala trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat si la sediul 

social al contribuabilului invitatia prin care acesta este solicitat sa se prezinte la sediul 

organului fiscal pentru clarificarea situatiei sale fiscale. 

In situatia in care se constata ca un contribuabil nu desfasoara activitate la domiciliul 

, organul de inspectie fiscala va solicita, in scris, prezenta unui 

reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspectie fiscala, sta

de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat si la sediul social 

contribuabilul are sedii secundare, organul de inspectie fiscala trimite 

solicitarea si la adresele unde acestea functioneaza, daca nu au dovada de sediu 

expirata, potrivit evidentei Oficiului National al Registrului Comertului.

In situatia in care se constata ca un contribuabil nu desfasoara activitate la domiciliul 

, inspectorii antifrauda vor solicita, in scris, prezenta unui reprezentant 

al acestuia la sediul Directiei generale antifrauda fiscala, denumita organ de control, 

stabilind data si ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal 

l social. 

contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea 

si la adresele unde acestea functioneaza, daca nu au dovada de sediu expirata, potrivit 

evidentei Oficiului National al Registrului Comertului. 

rea domiciliului fiscal, sediului social si sediilor secundare

se face din baza de date a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organul de control 

poate solicita in scris Oficiului National al Registrului Comertului furnizarea de

tribuabil. 

Procedurile de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala 

au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 114 din 12 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 4/2015 a Inaltei Curti de Casatie si Ju

modificarea art. 1092din Regulamentul privind organizarea si 

functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

 

Prin derogare de la dispozitiile art. 109^1 din prezentul regulament, 

8 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, nu se aplica la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Regulamentul privind organizarea si functionarea 

administrativa a ICCJ a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 114 din 12 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind 

modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare 

scala nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 

din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea 

la adresa de domiciliu fiscal declarat si la sediul 

invitatia prin care acesta este solicitat sa se prezinte la sediul 

un contribuabil nu desfasoara activitate la domiciliul 

, organul de inspectie fiscala va solicita, in scris, prezenta unui 

reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspectie fiscala, stabilind data si ora 

de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat si la sediul social 

, organul de inspectie fiscala trimite 

de acestea functioneaza, daca nu au dovada de sediu 

onal al Registrului Comertului. 

un contribuabil nu desfasoara activitate la domiciliul 

vor solicita, in scris, prezenta unui reprezentant 

al acestuia la sediul Directiei generale antifrauda fiscala, denumita organ de control, 

stabilind data si ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal 

contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea 

, daca nu au dovada de sediu expirata, potrivit 

rea domiciliului fiscal, sediului social si sediilor secundare ale contribuabilului 

se face din baza de date a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organul de control 

poate solicita in scris Oficiului National al Registrului Comertului furnizarea de informatii 

Procedurile de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala  

In Monitorul Oficial nr. 114 din 12 februarie 2015 a fost publicata 

a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru 

modificarea art. 1092din Regulamentul privind organizarea si 

functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 

1 din prezentul regulament, dispozitiile art. 

8 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin 

Magistraturii nr. 387/2005, cu modificarile si 

nu se aplica la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 

Regulamentul privind organizarea si functionarea  
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Principalele prevederi

� Se aproba Calendarul 

� Directia generala inv

scolara, Directia pentru 

finante, salarizare si resurse umane, Direc

unitatile de invatam

Calendarul inscrierii

Pregatirea inscrierii in invata

16 

februarie 

2015 

Afisarea circumscrip

numarul de clase preg

site-ul acesteia, dac

Afisarea, la sediul fiec

pe site-ul inspectoratului 

propriu, a informa

pregatitoare din cadrul unit

invatamant in cadrul unei gr

scoala, posibilitatea organiz

spatiului in care se desf

16 

februarie 

2015 

Afisarea programului de evaluare a

parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia d

invatamantul primar pentru anul 

Afisarea unitatilor/institu

psihosomatice a

Metodologia de i

2016, prevazuta i

16 

februarie 

2015 

Anuntarea, prin afi

departajare elaborate de unit

didactice si a partenerilor sociali 

avizate, din punctul de vedere al legalit

consiliul de administra

Anuntarea, prin afi

dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare

A fost aprobat Calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar

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

 

In Monitorul Oficial nr. 103 din 9 februarie 2015 a fost public

nr. 3171/2015 al ministrului Educatiei si Cerceta

aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a

invatamantul primar pentru anul scolar 2015—2016.

Principalele prevederi 

darul inscrierii in invatamantul primar pentru anul 

nvatamant preuniversitar, Directia generala management 

ia pentru invatamant in limbile minoritatilor, Direc

i resurse umane, Directia generala logistica, inspectoratele 

mant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

nscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2015

atamantul primar 

area circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv 

rul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invata

ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar 

area, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, dac

ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatama

informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specific

titoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organiz

n cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau 

coala, posibilitatea organizarii programului „Scoala dupa scoal

n care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare 

area programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitat

n conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a

ntul primar pentru anul scolar 2015—2016, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin

ilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvolt

 copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu p

inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

in anexa nr. 2 la ordin 

area, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de 

aborate de unitatile de invatamant, in urma consult

partenerilor sociali — sindicate, consiliu reprezentativ al p

avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic 

administratie al unitatii de invatamant 

area, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documentelor care s

ndeplinirea criteriilor specifice de departajare 

A fost aprobat Calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar

nta o revista a presei juridice din Romania. 

6 

n Monitorul Oficial nr. 103 din 9 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

rii Stiintifice  privind 

nscriere a copiilor în 

2016. 

r pentru anul scolar 2015—2016. 

management si retea 

ilor, Directia generala buget-

, inspectoratele scolare si 

ndeplinire prevederile prezentului ordin. 

colar 2015—2016 

colarizare propus, respectiv 

atamant, inclusiv pe 

ul acesteia, daca exista, sau 

ant care nu au site 

activitatea specifica clasei 

ii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de 

colii sau in consortiu cu 

coala”, fotografii ale 

copiilor solicitata de 

nscriere a copiilor in 

n anexa nr. 2 la ordin 

evaluarea dezvoltarii 

n conformitate cu prevederile din 

ntul primar pentru anul scolar 2015—

criteriilor specifice de 

n urma consultarii cadrelor 

sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor — 

tre consilierul juridic si aprobate in 

listei documentelor care sa 

A fost aprobat Calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar 
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Principalele prevederi 

� Abilitarea reprezinta 

doctorat. 

� Teza de abilitare releva capacitatile si performantele didactice si de cercetare ale 

candidatului. 

� Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educatiei

stiintifice, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare (CNATDCU).

� Sustinerea in sesiune publica a tezei de

abilitare se realizeaza numai in cadrul unei institutii organizatoare de studii universitare 

de doctorat (IOSUD)/institutii organizatoare de doctorat (IOD), in domeniul solicitat de 

candidat. 

� Pentru a se inscrie in 

sa indeplineasca standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de 

profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin al 

ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Teza de abilitare, dosarul de abilitare si componenta comisiei de abilitare

� Teza de abilitare prezinta

• in mod succint si documentat principalele rezultate stiintifice originale 

obtinute de catre candidat

artistica, dupa conferirea titlului de doctor, in domeniul de doctorat vizat, cu 

indicarea evolutiei carierei academice, stiintifice si profesionale, precum si a 

directiilor principale de dezvoltare a aceste

stiintifice semnificative si de actualitate din domeniul de specialitate al autorului 

tezei de abilitare;

• capacitatea individuala a candidatului de a coordona echipe de cercetare

organiza si gestiona activitati

cercetarii. 

� Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare in limba romana

va fi insotita de un rezumat in limba engleza, sau intr

internationala, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba romana.

� Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare

specialisti cu renume in domeniul de doctorat vizat de candidat, care detin calitatea de 

conducator de doctorat

� Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie sa nu fie cadre didactice 

titulare sau cercetatori in cadrul institutiei care organizeaza procesul de obtinere a 

atestatului de abilitare sau in cadrul institutiei din care provine candidatul, dac

sunt distincte. 

Ministerul Educatiei a aprobat desfasurarea procesul

de obtinere a atestatului de abilitare

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. 107 din 10 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 3121/2015 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de 

abilitare. 

 

Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de 

releva capacitatile si performantele didactice si de cercetare ale 

Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educatiei

, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare (CNATDCU). 

Sustinerea in sesiune publica a tezei de abilitare in vederea obtinerii atestatului de 

abilitare se realizeaza numai in cadrul unei institutii organizatoare de studii universitare 

de doctorat (IOSUD)/institutii organizatoare de doctorat (IOD), in domeniul solicitat de 

ie in procesul de acordare a atestatului de abilitare

sa indeplineasca standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de 

profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin al 

trului educatiei si cercetarii stiintifice. 

Teza de abilitare, dosarul de abilitare si componenta comisiei de abilitare

Teza de abilitare prezinta: 

in mod succint si documentat principalele rezultate stiintifice originale 

obtinute de catre candidat in cercetarea stiintifica, didactica, sportiva, creatia 

artistica, dupa conferirea titlului de doctor, in domeniul de doctorat vizat, cu 

indicarea evolutiei carierei academice, stiintifice si profesionale, precum si a 

directiilor principale de dezvoltare a acesteia, in contextul global al realizarilor 

stiintifice semnificative si de actualitate din domeniul de specialitate al autorului 

tezei de abilitare; 

capacitatea individuala a candidatului de a coordona echipe de cercetare

organiza si gestiona activitati didactice, de explicare si facilitare a invatarii si 

Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare in limba romana

va fi insotita de un rezumat in limba engleza, sau intr-o limba de larga circulatie 

z in care va fi insotita de un rezumat in limba romana.

Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare este alcatuita din 3 membri, 

specialisti cu renume in domeniul de doctorat vizat de candidat, care detin calitatea de 

conducator de doctorat. 

Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie sa nu fie cadre didactice 

titulare sau cercetatori in cadrul institutiei care organizeaza procesul de obtinere a 

de abilitare sau in cadrul institutiei din care provine candidatul, dac

Ministerul Educatiei a aprobat desfasurarea procesul

de obtinere a atestatului de abilitare 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 107 din 10 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de 

certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de 

releva capacitatile si performantele didactice si de cercetare ale 

Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii 

, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

in vederea obtinerii atestatului de 

abilitare se realizeaza numai in cadrul unei institutii organizatoare de studii universitare 

de doctorat (IOSUD)/institutii organizatoare de doctorat (IOD), in domeniul solicitat de 

procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie 

sa indeplineasca standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de 

profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin al 

Teza de abilitare, dosarul de abilitare si componenta comisiei de abilitare 

in mod succint si documentat principalele rezultate stiintifice originale 

etarea stiintifica, didactica, sportiva, creatia 

artistica, dupa conferirea titlului de doctor, in domeniul de doctorat vizat, cu 

indicarea evolutiei carierei academice, stiintifice si profesionale, precum si a 

ia, in contextul global al realizarilor 

stiintifice semnificative si de actualitate din domeniul de specialitate al autorului 

capacitatea individuala a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a 

didactice, de explicare si facilitare a invatarii si 

Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare in limba romana, caz in care 

o limba de larga circulatie 

z in care va fi insotita de un rezumat in limba romana. 

este alcatuita din 3 membri, 

specialisti cu renume in domeniul de doctorat vizat de candidat, care detin calitatea de 

Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie sa nu fie cadre didactice 

titulare sau cercetatori in cadrul institutiei care organizeaza procesul de obtinere a 

de abilitare sau in cadrul institutiei din care provine candidatul, daca acestea 

Ministerul Educatiei a aprobat desfasurarea procesului  
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In Monitorul Ofi

nr. 3185

aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor

invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2015.

Principalele prevederi 

� Sumele stabilite pentru 

Ministerului Educatiei si Cercetari

institutional al institutiilor de invatamant superior. In contract sunt specificate: numarul 

de studenti (echivalenti unitari) finantati de la bugetul de stat, pe cicluri de studii si 

numarul de granturi doctorale finantate.

� Contractele institutionale pentru alocarea de fonduri bugetare

periodic efectuat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS) si Consiliul 

National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS

� Toate fondurile pentru finantarea de baza si suplimentara a universitatilor de stat sunt 

considerate venituri proprii

� Distributia fondurilor pentru finantarea institutionala a universitatilor din bugetul 

national pentru anul 2015

prezenta metodologie. 

� Veniturile pentru finantarea de baza si suplimentara

invatamant superior in conditiile autonomiei universitare, in vederea realizarii 

obiectivelor care le revi

cercetarii stiintifice universitare.

� Finantarea de baza se refera la

• cheltuieli de personal

nedidactic, personal de cercetare impl

sporuri, CAS, alte contributii legale, deplasari interne si internationale;

• cheltuieli materiale

pentru materiale si prestari de servicii cu caracter func

cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparatii 

curente, carti si publicatii, perfectionarea personalului, protocol, protectia 

muncii etc.; 

• cheltuieli pentru sustinerea proiectelor educationale si de dezvolta

umane; 

• cheltuieli cu regia institutiilor de invatamant superior

programelor de studii.

� In vederea incurajarii excelentei in institutiile de invatamant superior

fond de finantare suplimentara a universitati

30% din suma alocata la nivel national universitatilor de stat ca finantare de baza.

� Atribuirea fondurilor pentru finantarea suplimentara 

a standardelor de calitate propuse de 

� Rectorii universitatilor de stat,

fondurile pentru finantare suplimentara prioritar spre departamentele si structurile 

cele mai performante din universitate

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru

finantarea de baza a institutiilor de invatamant superior

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

 

In Monitorul Oficial nr. 108 din 11 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 3185/2015 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor

invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2015.

Sumele stabilite pentru finantarea de baza si cea suplimentara, provenite de la bugetul 

Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, sunt evidentiate distinct in contractul 

institutional al institutiilor de invatamant superior. In contract sunt specificate: numarul 

de studenti (echivalenti unitari) finantati de la bugetul de stat, pe cicluri de studii si 

ri doctorale finantate. 

Contractele institutionale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului 

periodic efectuat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS) si Consiliul 

National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS). 

Toate fondurile pentru finantarea de baza si suplimentara a universitatilor de stat sunt 

considerate venituri proprii. 

Distributia fondurilor pentru finantarea institutionala a universitatilor din bugetul 

national pentru anul 2015 este prezentata in anexa nr. 1, care face parte integranta din 

 

Veniturile pentru finantarea de baza si suplimentara sunt utilizate de institutiile de 

invatamant superior in conditiile autonomiei universitare, in vederea realizarii 

obiectivelor care le revin in cadrul politicii statului din domeniul invatamantului si 

cercetarii stiintifice universitare. 

Finantarea de baza se refera la: 

cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic si 

nedidactic, personal de cercetare implicat in desfasurarea programelor de studii, 

sporuri, CAS, alte contributii legale, deplasari interne si internationale;

cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de intretinere si gospodarie, cheltuieli 

pentru materiale si prestari de servicii cu caracter functional, cheltuieli cu 

cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparatii 

curente, carti si publicatii, perfectionarea personalului, protocol, protectia 

cheltuieli pentru sustinerea proiectelor educationale si de dezvolta

cheltuieli cu regia institutiilor de invatamant superior pentru desfasurarea 

programelor de studii. 

incurajarii excelentei in institutiile de invatamant superior

fond de finantare suplimentara a universitatilor in suma, la nivel national, de minimum 

30% din suma alocata la nivel national universitatilor de stat ca finantare de baza.

Atribuirea fondurilor pentru finantarea suplimentara se realizeaza pe baza criteriilor si 

a standardelor de calitate propuse de CNFIS si aprobate de MECS. 

Rectorii universitatilor de stat, prin contractul institutional incheiat cu MECS, 

fondurile pentru finantare suplimentara prioritar spre departamentele si structurile 

cele mai performante din universitate. 

etodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru

finantarea de baza a institutiilor de invatamant superior

nta o revista a presei juridice din Romania. 
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cial nr. 108 din 11 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de 

invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2015. 

, provenite de la bugetul 

i Stiintifice, sunt evidentiate distinct in contractul 

institutional al institutiilor de invatamant superior. In contract sunt specificate: numarul 

de studenti (echivalenti unitari) finantati de la bugetul de stat, pe cicluri de studii si 

sunt supuse controlului 

periodic efectuat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS) si Consiliul 

Toate fondurile pentru finantarea de baza si suplimentara a universitatilor de stat sunt 

Distributia fondurilor pentru finantarea institutionala a universitatilor din bugetul 

xa nr. 1, care face parte integranta din 

sunt utilizate de institutiile de 

invatamant superior in conditiile autonomiei universitare, in vederea realizarii 

n in cadrul politicii statului din domeniul invatamantului si 

(CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic si 

icat in desfasurarea programelor de studii, 

sporuri, CAS, alte contributii legale, deplasari interne si internationale; 

(CM): cheltuieli de intretinere si gospodarie, cheltuieli 

tional, cheltuieli cu 

cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparatii 

curente, carti si publicatii, perfectionarea personalului, protocol, protectia 

cheltuieli pentru sustinerea proiectelor educationale si de dezvoltare a resursei 

pentru desfasurarea 

incurajarii excelentei in institutiile de invatamant superior se constituie un 

lor in suma, la nivel national, de minimum 

30% din suma alocata la nivel national universitatilor de stat ca finantare de baza. 

se realizeaza pe baza criteriilor si 

prin contractul institutional incheiat cu MECS, aloca 

fondurile pentru finantare suplimentara prioritar spre departamentele si structurile 

etodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finantarea de baza a institutiilor de invatamant superior 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele prevederi

� Pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician criminalist

regulament se aplica in mod corespunzator. In cadrul 

verificarea urmatoarelor cunostinte

• realizarea fotografiilor si video

• realizarea schitelor

• fixarea fotografica si video 

• stabilirea pozitiei obiectelor prin relationare cu repere

• descrierea obiectelor in detaliu

agregare); 

• marcarea pe schita sau pe desene

• efectuarea inregistrarilor audio/video

persoanelor, conform dispozitiilor Codului de procedura penala

copii ale suportilor ce contin informatii in format digital (CD/DVD);

• transferul de info

Regulamentul privind desfasurarea concursului de ocupare

a posturilor de grefier a suferit modificari

Principalele prevederi

� Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (7) lit. b) din H

majorarile salariale 

inspectie fonduri europene din cadrul Directiei generale de inspectie economico

financiara si Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor 

publice/compartimentele de verificare a achizitiilor publice, responsabile cu verificarea 

procedurala a achizitiilor publice derulate in cadrul proiectelor finantate din instrumente 

structurale, Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern si structura 

responsabila cu solutionarea contestatiilor administrative formulate impotriva titlurilor 

de creanta emise de structura de control a fondurilor europene 

Finantelor Publice avizarea structurii si personalului care au ca obiect de activitate 

gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare

Procedura de avizare a structurilor si a personalului

 care gestioneaza asistenta financiara comunitara

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. 105 din 10 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 53/2015 a CSM pentru modificarea Regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor 

vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe 

langa acestea, aprobat prin Hotararea CSM nr. 126/2007.

Principalele prevederi 

ocuparea posturilor vacante de tehnician criminalist, disp

regulament se aplica in mod corespunzator. In cadrul probei practice se va include 

verificarea urmatoarelor cunostinte si abilitati: 

realizarea fotografiilor si video-filmarilor judiciare; 

realizarea schitelor/desenelor la scara; 

ea fotografica si video si/sau a mijloacelor materiale de proba;

stabilirea pozitiei obiectelor prin relationare cu repere; 

descrierea obiectelor in detaliu (natura, culoare, forma, dimensiuni, stare de 

marcarea pe schita sau pe desene prin simboluri sau scriptic;

efectuarea inregistrarilor audio/video m ambiental si a :declaratiilor 

persoanelor, conform dispozitiilor Codului de procedura penala

copii ale suportilor ce contin informatii in format digital (CD/DVD);

transferul de informatii de la un mediu de stocare la altul. 

Regulamentul privind desfasurarea concursului de ocupare

posturilor de grefier a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 109 din 11 februarie 2015 a fost 

Ordinul nr. 116/2015 al MFP pentru modificarea Ordinului ministrului 

finantelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a 

structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara 

comunitara, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din H.G. nr. 595/2009 pentru 

aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului 

care gestioneaza fonduri comunitare. 

Principalele prevederi 

spozitiilor art. 4 alin. (7) lit. b) din H.G. nr. 595/2009, pentru a beneficia de 

majorarile salariale prevazute la art. 4 alin. (1)—(6) din H.G. nr. 595/2009, 

inspectie fonduri europene din cadrul Directiei generale de inspectie economico

iara si Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor 

/compartimentele de verificare a achizitiilor publice, responsabile cu verificarea 

procedurala a achizitiilor publice derulate in cadrul proiectelor finantate din instrumente 

e, Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern si structura 

responsabila cu solutionarea contestatiilor administrative formulate impotriva titlurilor 

de creanta emise de structura de control a fondurilor europene solicita Ministerului 

ntelor Publice avizarea structurii si personalului care au ca obiect de activitate 

gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare. 

Procedura de avizare a structurilor si a personalului

care gestioneaza asistenta financiara comunitara

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 105 din 10 februarie 2015 a fost publicata 

pentru modificarea Regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor 

grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe 

nr. 126/2007. 

, dispozitiile prezentului 

probei practice se va include 

si/sau a mijloacelor materiale de proba; 

(natura, culoare, forma, dimensiuni, stare de 

oluri sau scriptic; 

m ambiental si a :declaratiilor 

persoanelor, conform dispozitiilor Codului de procedura penala-efectuarea de 

copii ale suportilor ce contin informatii in format digital (CD/DVD); 

 

Regulamentul privind desfasurarea concursului de ocupare 

 

In Monitorul Oficial nr. 109 din 11 februarie 2015 a fost publicat 

ea Ordinului ministrului 

finantelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a 

structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara 

nr. 595/2009 pentru 

/2004 privind stimularea financiara a personalului 

pentru a beneficia de 

nr. 595/2009, Serviciul 

inspectie fonduri europene din cadrul Directiei generale de inspectie economico-

iara si Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor 

/compartimentele de verificare a achizitiilor publice, responsabile cu verificarea 

procedurala a achizitiilor publice derulate in cadrul proiectelor finantate din instrumente 

e, Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern si structura 

responsabila cu solutionarea contestatiilor administrative formulate impotriva titlurilor 

solicita Ministerului 

ntelor Publice avizarea structurii si personalului care au ca obiect de activitate 

Procedura de avizare a structurilor si a personalului 

care gestioneaza asistenta financiara comunitara 
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Principalele prevederi

� Regulamentul privind 

Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie

a energiei electrice, denumit in continuare regulament, are ca scop stabilirea unor reguli 

minimale privind: 

• intocmirea progr

fac parte din operatori economici integrati pe verticala, in acord cu prevederile 

legii; 

• desemnarea si activitatea agentilor de conformitate

aplicarea programelor de conform

� Regulile prevazute anterior sunt destinate 

de operatorii de distributie

realizarea obiectivului de i

� Prezentul regulament se aplica

• operatorii de distributie care, potrivit legii, au obligatia de a stabili programe 

de conformitate

fac parte din operatori economici integrati pe verticala, cu exceptia operatorilor 

de distributie la care sunt racordati mai putin de 100.000 de clienti finali sau care 

deservesc sisteme mici, izolate;

• persoanele/organismele desemnate in calitate de agenti de conform

Monitorizarea programelor de conformitate stabilite de operatorii

de distributie a energiei electrice

In Monitorul Oficial nr. 108 din 11 februarie 2015 a fost publicat

nr. 6/2015

Energiei pentru modificarea Regulilor generale privind piata centralizata 

de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii 

Nationale de Reglementare in Domeniul Energ

Principalele prevederi 

� Operatorii pietei centralizate au

ora 18,00, urmatoarele informatii

• lista participantilor la tranzactionare

participanti; 

• pentru fiecare tranz

tranzactionare, tipul de produs tranzactionat, pretul de pornire, pretul de 

adjudecare, cantitatea contractata si perioada de livrare.

Regulile generale privind piata centralizata 

de gaze naturale au suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 108 din 11 februarie 2015 a fost 

Ordinul nr. 5/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind 

monitorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare

Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii 

de distributie a energiei electrice. 

Principalele prevederi 

Regulamentul privind monitorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in 

Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie

a energiei electrice, denumit in continuare regulament, are ca scop stabilirea unor reguli 

intocmirea programelor de conformitate de catre operatorii de distributie care 

fac parte din operatori economici integrati pe verticala, in acord cu prevederile 

desemnarea si activitatea agentilor de conformitate, care monitorizeaza 

aplicarea programelor de conformitate, intocmesc si transmit rapoarte la ANRE.

Regulile prevazute anterior sunt destinate monitorizarii de catre ANRE a masurilor luate 

de operatorii de distributie, pentru a se garanta excluderea practicilor discriminatorii si 

realizarea obiectivului de independenta de catre acesti operatori. 

regulament se aplica de catre: 

operatorii de distributie care, potrivit legii, au obligatia de a stabili programe 

de conformitate; in aceasta categorie sunt inclusi operatorii de distributie care 

in operatori economici integrati pe verticala, cu exceptia operatorilor 

de distributie la care sunt racordati mai putin de 100.000 de clienti finali sau care 

deservesc sisteme mici, izolate; 

persoanele/organismele desemnate in calitate de agenti de conform

Monitorizarea programelor de conformitate stabilite de operatorii

de distributie a energiei electrice 

In Monitorul Oficial nr. 108 din 11 februarie 2015 a fost publicat

nr. 6/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei pentru modificarea Regulilor generale privind piata centralizata 

de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii 

Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 50/2013.

 

Operatorii pietei centralizate au obligatia de a publica zilnic pe site-

ora 18,00, urmatoarele informatii aferente tranzactiilor incheiate in ultimele 24 de ore:

lista participantilor la tranzactionare, daca aceasta cuprinde minimum 3 

 

pentru fiecare tranzactie incheiata, urmatoarele elemente

tranzactionare, tipul de produs tranzactionat, pretul de pornire, pretul de 

adjudecare, cantitatea contractata si perioada de livrare. 

Regulile generale privind piata centralizata 

de gaze naturale au suferit modificari 

nta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 108 din 11 februarie 2015 a fost publicat 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind 

monitorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in 

Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii 

re Autoritatea Nationala de Reglementare in 

Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie 

a energiei electrice, denumit in continuare regulament, are ca scop stabilirea unor reguli 

de catre operatorii de distributie care 

fac parte din operatori economici integrati pe verticala, in acord cu prevederile 

, care monitorizeaza 

itate, intocmesc si transmit rapoarte la ANRE. 

monitorizarii de catre ANRE a masurilor luate 

, pentru a se garanta excluderea practicilor discriminatorii si 

operatorii de distributie care, potrivit legii, au obligatia de a stabili programe 

; in aceasta categorie sunt inclusi operatorii de distributie care 

in operatori economici integrati pe verticala, cu exceptia operatorilor 

de distributie la care sunt racordati mai putin de 100.000 de clienti finali sau care 

persoanele/organismele desemnate in calitate de agenti de conformitate. 

Monitorizarea programelor de conformitate stabilite de operatorii 

In Monitorul Oficial nr. 108 din 11 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei pentru modificarea Regulilor generale privind piata centralizata 

de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii 

iei nr. 50/2013. 

-ul propriu, pana la 

aferente tranzactiilor incheiate in ultimele 24 de ore: 

, daca aceasta cuprinde minimum 3 

actie incheiata, urmatoarele elemente: modalitatea de 

tranzactionare, tipul de produs tranzactionat, pretul de pornire, pretul de 

Regulile generale privind piata centralizata  
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In Monitorul Oficial nr. 112 din 12 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 73

ocuparea functiei de director general la institutele nationale de 

cercetare

Principalele prevederi 

� Ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare

denumite in continuareINCD, se face pri

prezentei metodologii.

� Concursul se organizeaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare 

careia se afla INCD. ANCSI stabileste, prin decizie, programul si locul de desfasurare a 

concursului, modelul

desemnate castigatoare.

� Concursul consta in verificarea indeplinirii conditiilor de participare si s

candidatilor, evaluarea dosarelor selectate si a ofertei manageriale, precum si sustinerea 

interviului de catre candidatii selectati.

� La concursul pentru ocuparea functiei de director general al INCD 

persoana care indepline

• detine gradul de cercetator stiintific gradul I sau de cercetator stiintific gradul 

II, respectiv profesor universitar sau conferentiar universitar, in conformitate cu 

art. 285 alin. (3) din Legea educ

completarile ulterioare;

• are competenta in managementul cercetarii

programe de studii, cursuri sau stagii de pregatire care au ca obiect 

managementul cercetarii

atestat sau experienta de minimum 5 ani in activitatea de conducere a unei 

unitati de cercetare

compartiment de cercetare

• are experienta relevanta in domeniul de activitate specific al INCD

pregatire profesionala corespunzatoare, dovedita prin diploma de doctor (sau 

atestatul de recunoastere, daca este cazul), diploma de studii universitare de 

licenta (sau atesta

precum si referinte profesionale relevante pentru experienta in domeniul de 

activitate, prin scrisori de recomandare furnizate de cel putin 3 persoane, 

specialisti cu reputatie pe plan national si

• nu are antecedente penale

judiciar; 

• are disponibilitate sa se angajeze pentru indeplinirea atributiilor cu norma 

intreaga de baza la INCD

raspundere; 

• are stare de sanatate corespunzatoare

pe baza de examen medical de specialitate;

• nu a fost revocata anterior din functia de director general al unui INCD

urmare a nerealizarii obiectivelor

contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neindeplinirii 

atributiilor ce ii revin conform legislatiei in vigoare; etc.

Ocuparea functiei de director general la institutele nationale

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. 112 din 12 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 73/2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru 

ocuparea functiei de director general la institutele nationale de 

cercetare-dezvoltare. 

 

Ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare

denumite in continuareINCD, se face prin concurs, in conditiile legii si cu respectarea 

prezentei metodologii. 

Concursul se organizeaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare — ANCSI, in coordonarea 

afla INCD. ANCSI stabileste, prin decizie, programul si locul de desfasurare a 

concursului, modelul-cadru al contractului de management aplicabil persoanei 

desemnate castigatoare. 

Concursul consta in verificarea indeplinirii conditiilor de participare si s

, evaluarea dosarelor selectate si a ofertei manageriale, precum si sustinerea 

interviului de catre candidatii selectati. 

La concursul pentru ocuparea functiei de director general al INCD poate participa orice 

persoana care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii de eligibilitate:

detine gradul de cercetator stiintific gradul I sau de cercetator stiintific gradul 

, respectiv profesor universitar sau conferentiar universitar, in conformitate cu 

art. 285 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

are competenta in managementul cercetarii-dezvoltarii 

programe de studii, cursuri sau stagii de pregatire care au ca obiect 

managementul cercetarii-dezvoltarii, din tara sau din strainatate, dovedita prin 

atestat sau experienta de minimum 5 ani in activitatea de conducere a unei 

unitati de cercetare-dezvoltare, a unei subunitati a acesteia sau a unui 

compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.);

are experienta relevanta in domeniul de activitate specific al INCD

pregatire profesionala corespunzatoare, dovedita prin diploma de doctor (sau 

atestatul de recunoastere, daca este cazul), diploma de studii universitare de 

licenta (sau atestatul de recunoastere, daca este cazul), in copii legalizate, 

precum si referinte profesionale relevante pentru experienta in domeniul de 

activitate, prin scrisori de recomandare furnizate de cel putin 3 persoane, 

specialisti cu reputatie pe plan national si/sau european si international;

nu are antecedente penale, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier 

are disponibilitate sa se angajeze pentru indeplinirea atributiilor cu norma 

intreaga de baza la INCD, dovada facandu-se prin declaratie 

 

are stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata 

pe baza de examen medical de specialitate; 

nu a fost revocata anterior din functia de director general al unui INCD

urmare a nerealizarii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in 

contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neindeplinirii 

atributiilor ce ii revin conform legislatiei in vigoare; etc. 

Ocuparea functiei de director general la institutele nationale

de cercetare-dezvoltare 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 112 din 12 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru 

ocuparea functiei de director general la institutele nationale de 

Ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 

n concurs, in conditiile legii si cu respectarea 

Concursul se organizeaza de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin 

ANCSI, in coordonarea 

afla INCD. ANCSI stabileste, prin decizie, programul si locul de desfasurare a 

cadru al contractului de management aplicabil persoanei 

Concursul consta in verificarea indeplinirii conditiilor de participare si selectare a 

, evaluarea dosarelor selectate si a ofertei manageriale, precum si sustinerea 

poate participa orice 

de eligibilitate: 

detine gradul de cercetator stiintific gradul I sau de cercetator stiintific gradul 

, respectiv profesor universitar sau conferentiar universitar, in conformitate cu 

atiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

 prin absolvirea de 

programe de studii, cursuri sau stagii de pregatire care au ca obiect 

tara sau din strainatate, dovedita prin 

atestat sau experienta de minimum 5 ani in activitatea de conducere a unei 

dezvoltare, a unei subunitati a acesteia sau a unui 

dezvoltare (laborator, departament etc.); 

are experienta relevanta in domeniul de activitate specific al INCD sau conex si 

pregatire profesionala corespunzatoare, dovedita prin diploma de doctor (sau 

atestatul de recunoastere, daca este cazul), diploma de studii universitare de 

tul de recunoastere, daca este cazul), in copii legalizate, 

precum si referinte profesionale relevante pentru experienta in domeniul de 

activitate, prin scrisori de recomandare furnizate de cel putin 3 persoane, 

/sau european si international; 

se pe baza de certificat de cazier 

are disponibilitate sa se angajeze pentru indeplinirea atributiilor cu norma 

se prin declaratie pe propria 

functiei pentru care candideaza, atestata 

nu a fost revocata anterior din functia de director general al unui INCD ca 

si criteriilor de performanta stabilite in 

contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neindeplinirii 

Ocuparea functiei de director general la institutele nationale 
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In Monitorul Oficial nr. 115 din 13 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 75/2015

remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de 

modeling

 

Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare stabileste 

remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling

procedura de informare prealabila a serviciului public

� Copilul poate presta activitati remunerate in domeniile prevazute

contractelor incheiate intre organizator si parinti/reprezentantul legal al copilului ori, 

dupa caz, direct cu acesta, in cazul copilului care a impli

prealabila a parintilor/reprezentantului legal.

� Contractul se incheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

republicata, cu modificarile ulterioare.

� Activitatile remunerate desfasurate 

copii in calitate de: 

• actor, figurant, cantaret, muzician, dansator

cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, opera, balet, circ, concursuri de 

dans, de muzica sau interpr

scena; 

• actor, figurant, cantaret, muzician, dansator, acrobat

pentru filme artistice, filmari, inregistrari sau emisiuni in direct pentru radio si 

televiziune, cu sau fara scopur

• figurant sau model la sedinte foto, cu sau fara scopuri publicitare

• figurant sau model la prezentari de moda

• sportiv profesionist in sportul de performanta

� Repetitiile de orice fel, precum si orice alta etapa menita sa asigure buna desfas

activitatilor prevazute anterior sunt considerate parte integranta a acestora

� Incepand cu varsta minima de angajare

pot incheia contracte individuale de munca cu respectarea dispozitiilor Legii n

— Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Prin organizator se intelege persoana fizica sau juridica, care are prevazute in statut, ca 

obiect de activitate, organizarea si desfasurarea de activitati cu caracter prof

domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling sau organizeaza evenimente 

in aceste domenii, cu caracter ocazional.

� Pe durata prestarii activitatilor reglementate de prezenta hotarare copilul este insotit 

de un adult. 

� In cazul in care, pe durata prestarii activitatilor, copilul sau grupul de copii nu poate fi 

insotit de parinte/reprezentantul legal sau o persoana desemnata de acesta, 

organizatorul este obligat sa asigure insotitor. 

� Numarul maxim de copii pe care ii poate suprav

Prestarea de catre copii de activitati remunerate in domeniile cultural, 

artistic, sportiv, publicitar si de mod

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

 

In Monitorul Oficial nr. 115 din 13 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 75/2015 privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati 

remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de 

modeling. 

Prezenta hotarare stabileste conditiile necesare prestarii de catre copii a activitatilor 

remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling

procedura de informare prealabila a serviciului public de asistenta sociala.

Copilul poate presta activitati remunerate in domeniile prevazute 

contractelor incheiate intre organizator si parinti/reprezentantul legal al copilului ori, 

dupa caz, direct cu acesta, in cazul copilului care a implinit 14 ani, cu incuviintarea 

prealabila a parintilor/reprezentantului legal. 

Contractul se incheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

republicata, cu modificarile ulterioare. 

Activitatile remunerate desfasurate in domeniile prevazute anterior pot fi prestate de 

actor, figurant, cantaret, muzician, dansator, acrobat la manifestari cu caracter 

cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, opera, balet, circ, concursuri de 

dans, de muzica sau interpretare, precum si orice alte concursuri sau activitati de 

actor, figurant, cantaret, muzician, dansator, acrobat sau model la filmari 

pentru filme artistice, filmari, inregistrari sau emisiuni in direct pentru radio si 

televiziune, cu sau fara scopuri publicitare; 

figurant sau model la sedinte foto, cu sau fara scopuri publicitare

figurant sau model la prezentari de moda; 

sportiv profesionist in sportul de performanta. 

Repetitiile de orice fel, precum si orice alta etapa menita sa asigure buna desfas

activitatilor prevazute anterior sunt considerate parte integranta a acestora

varsta minima de angajare, pentru activitatile prevazute la alin. (3), copiii 

pot incheia contracte individuale de munca cu respectarea dispozitiilor Legii n

Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prin organizator se intelege persoana fizica sau juridica, care are prevazute in statut, ca 

obiect de activitate, organizarea si desfasurarea de activitati cu caracter prof

domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling sau organizeaza evenimente 

in aceste domenii, cu caracter ocazional. 

Pe durata prestarii activitatilor reglementate de prezenta hotarare copilul este insotit 

in care, pe durata prestarii activitatilor, copilul sau grupul de copii nu poate fi 

insotit de parinte/reprezentantul legal sau o persoana desemnata de acesta, 

organizatorul este obligat sa asigure insotitor.  

Numarul maxim de copii pe care ii poate supraveghea un insotitor este de 10

Prestarea de catre copii de activitati remunerate in domeniile cultural, 

artistic, sportiv, publicitar si de modeling 

nta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 115 din 13 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati 

remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de 

conditiile necesare prestarii de catre copii a activitatilor 

remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling si 

de asistenta sociala. 

 anterior in baza 

contractelor incheiate intre organizator si parinti/reprezentantul legal al copilului ori, 

nit 14 ani, cu incuviintarea 

Contractul se incheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

pot fi prestate de 

, acrobat la manifestari cu caracter 

cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, opera, balet, circ, concursuri de 

etare, precum si orice alte concursuri sau activitati de 

sau model la filmari 

pentru filme artistice, filmari, inregistrari sau emisiuni in direct pentru radio si 

figurant sau model la sedinte foto, cu sau fara scopuri publicitare; 

Repetitiile de orice fel, precum si orice alta etapa menita sa asigure buna desfasurare a 

activitatilor prevazute anterior sunt considerate parte integranta a acestora. 

, pentru activitatile prevazute la alin. (3), copiii 

pot incheia contracte individuale de munca cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 53/2003 

 

Prin organizator se intelege persoana fizica sau juridica, care are prevazute in statut, ca 

obiect de activitate, organizarea si desfasurarea de activitati cu caracter profesional in 

domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling sau organizeaza evenimente 

Pe durata prestarii activitatilor reglementate de prezenta hotarare copilul este insotit 

in care, pe durata prestarii activitatilor, copilul sau grupul de copii nu poate fi 

insotit de parinte/reprezentantul legal sau o persoana desemnata de acesta, 

eghea un insotitor este de 10. 

Prestarea de catre copii de activitati remunerate in domeniile cultural, 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 20

nr. 67/2015

Persoanelor Varstnice privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilitati.

Principalele prevederi 

� Se aproba Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

• Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

centre rezident

• Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

locuinte protejate pentru persoanele adulte cu dizabilitati;

• Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acord

comunitate, organizate ca centre de zi destinate per

dizabilitati; 

• Standardele minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu

persoane adulte cu dizabilitati.

Acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilitati

In Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 2015 a fost publ

Hotararea nr. 10/2015

privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru 

auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

nerambursabile de la alti donatori si de inscriere 

financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita proiecte finantate 

din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donator.

Principalele prevederi 

� Camera Auditorilor Financiari din Romania

organizeaza, in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene (M

auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de 

la alti donatori. 

� Cursul are la baza o bibliografie care vizeaza 

europene si alte fonduri nerambursabile d

� Cursul pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

nerambursabile de la alti donatori 

• etapa I — etapa de predare;

• etapa a II-a —

domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

nerambursabile de la alti donatori.

� Participarea la etapa a II

Organizarea cursului pentru auditarea proiectelor

 finantate din fonduri europene

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. 116 din 13 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 67/2015 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilitati. 

 

Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, dupa cum urmeaza: 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

centre rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare

locuinte protejate pentru persoanele adulte cu dizabilitati; 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acord

, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu 

Standardele minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu

persoane adulte cu dizabilitati. 

Acreditarea serviciilor sociale destinate  

persoanelor adulte cu dizabilitati 

In Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 2015 a fost publ

Hotararea nr. 10/2015 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru 

auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

nerambursabile de la alti donatori si de inscriere in Lista auditorilor 

financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita proiecte finantate 

din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donator.

Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare CAFR sau Camera, 

, in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), 

auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de 

Cursul are la baza o bibliografie care vizeaza auditarea proiectelor finantate din fonduri 

europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori. 

pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

nerambursabile de la alti donatori cuprinde doua etape: 

etapa de predare; 

— etapa de examinare — testul de verificare a cunostinte

domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

nerambursabile de la alti donatori. 

Participarea la etapa a II-a este conditionata de parcurgerea etapei I. 

Organizarea cursului pentru auditarea proiectelor

finantate din fonduri europene 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

15 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca 

soanelor adulte cu dizabilitati; 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca 

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in 

soanelor adulte cu 

Standardele minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru 

 

In Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 2015 a fost publicata 

a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru 

auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

in Lista auditorilor 

financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita proiecte finantate 

din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donator. 

, denumita in continuare CAFR sau Camera, 

FE), cursul pentru 

auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de 

auditarea proiectelor finantate din fonduri 

pentru auditarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

testul de verificare a cunostintelor in 

domeniul auditarii proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 

Organizarea cursului pentru auditarea proiectelor 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezi
 

 

  

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea de sedinta

Sectia penala si pentru cauze cu minori a dispus sesizarea ICCJ

unor chestiuni de drept in sensul de a se stabili 

din Codul penal este o infractiune autonoma, o cauza de reducere a limitelor de 

pedeapsa sau o forma atenuata a infractiunii prevazute de art. 295 din Codu

daca pentru infractiunea prevazuta de art. 308 din Codul penal termenul de prescriptie a 

raspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul penal, 

corespunzator limitelor de pedeapsa reduse si cuprinse intre 1 an si 

ani si 8 luni inchisoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din acelasi cod, 

corespunzator limitelor de pedeapsa stipulate de lege pentru forma de baza, respectiv 

intre 2 ani si 7 ani inchisoare.

� Instanta care a sesizat ICCJ cu chestiunea de drept supusa dezlegarii

in vedere dispozitiile art. 187 din Codul penal din care rezulta ca prin pedeapsa 

prevazuta de lege se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza 

fapta savarsita in forma consumata, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere 

sau de majorare a pedepsei, vazand si dispozitiile art. 308 alin. (2) din Codul penal 

privind limitele de pedeapsa care fac trimitere la infractiunea de baza prevazuta de art. 

295 din Codul penal, neexistand posibilitatea exercitarii unui recurs in casatie ca urmare 

a judecarii cauzei in recurs, vazand si opiniile diferite ale membrilor completului de 

judecata din apel expuse anterior, precum si punctele de vedere ale Ministerului Public 

partilor din cauza, raportat la aplicarea art. 5 din Codul penal si data comiterii 

presupuselor infractiuni, se impune interpretarea textelor de lege din partea instantei 

supreme cu efecte obligatorii pentru toate organele judiciare.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea sesizarii

de Apel Oradea —

1.819/271/2009, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru 

dezlegarea de principiu a probl

de art. 308 din Codul penal este o infractiune autonoma, o cauza de reducere a limitelor 

de pedeapsa sau o forma atenuata a infractiunii prevazute de art. 295 din Codul penal si 

daca pentru infractiun

raspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul 

penal,corespunzator limitelor de pedeapsa reduse si cuprinse intre 1 an 4 luni inchisoare 

si 4 ani 8 luni inchisoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din acelasi cod, 

corespunzator limitelor de pedeapsa stipulate de lege pentru forma de baza, respectiv 

intre 2 ani si 7 ani inchisoare.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca dispozi

reprezinta o varianta atenuata a infractiunii de delapidare prevazute de art. 295 din 

Codul penal. 

� La calcularea termenului de prescriptie a raspunderii penale se tine seama de 

pedeapsa prevazuta de art. 295 din Codul penal r

penal. 

ICCJ: art. 308 NCP reprezinta o varianta atenuata

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

 

In Monitorul Oficial nr. 105 din 10 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 1 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept in materie penala. 

 

 

Prin Incheierea de sedinta din data de 20 octombrie 2014 Curtea de Apel Oradea 

Sectia penala si pentru cauze cu minori a dispus sesizarea ICCJ in vederea 

unor chestiuni de drept in sensul de a se stabili daca infractiunea prevazuta de art. 308 

din Codul penal este o infractiune autonoma, o cauza de reducere a limitelor de 

pedeapsa sau o forma atenuata a infractiunii prevazute de art. 295 din Codu

daca pentru infractiunea prevazuta de art. 308 din Codul penal termenul de prescriptie a 

raspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul penal, 

corespunzator limitelor de pedeapsa reduse si cuprinse intre 1 an si 4 luni inchisoare si 4 

ani si 8 luni inchisoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din acelasi cod, 

corespunzator limitelor de pedeapsa stipulate de lege pentru forma de baza, respectiv 

intre 2 ani si 7 ani inchisoare. 

sesizat ICCJ cu chestiunea de drept supusa dezlegarii

in vedere dispozitiile art. 187 din Codul penal din care rezulta ca prin pedeapsa 

prevazuta de lege se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza 

in forma consumata, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere 

sau de majorare a pedepsei, vazand si dispozitiile art. 308 alin. (2) din Codul penal 

privind limitele de pedeapsa care fac trimitere la infractiunea de baza prevazuta de art. 

dul penal, neexistand posibilitatea exercitarii unui recurs in casatie ca urmare 

a judecarii cauzei in recurs, vazand si opiniile diferite ale membrilor completului de 

judecata din apel expuse anterior, precum si punctele de vedere ale Ministerului Public 

partilor din cauza, raportat la aplicarea art. 5 din Codul penal si data comiterii 

presupuselor infractiuni, se impune interpretarea textelor de lege din partea instantei 

supreme cu efecte obligatorii pentru toate organele judiciare. 

atie si Justitie a decis admiterea sesizarii formulate de catre Curtea 

— Sectia penala si pentru cauze cu minor

, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru 

dezlegarea de principiu a problemelor de drept, respectiv: daca infractiunea prevazuta 

de art. 308 din Codul penal este o infractiune autonoma, o cauza de reducere a limitelor 

de pedeapsa sau o forma atenuata a infractiunii prevazute de art. 295 din Codul penal si 

daca pentru infractiunea prevazuta de art. 308 din Codul penaltermenul de prescriptie a 

raspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul 

penal,corespunzator limitelor de pedeapsa reduse si cuprinse intre 1 an 4 luni inchisoare 

isoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din acelasi cod, 

corespunzator limitelor de pedeapsa stipulate de lege pentru forma de baza, respectiv 

intre 2 ani si 7 ani inchisoare. 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca dispozitiile art. 308 din Codul penal 

reprezinta o varianta atenuata a infractiunii de delapidare prevazute de art. 295 din 

La calcularea termenului de prescriptie a raspunderii penale se tine seama de 

pedeapsa prevazuta de art. 295 din Codul penal raportat la art. 308 alin. (2) din Codul 

: art. 308 NCP reprezinta o varianta atenuata

 a infractiunii de delapidare 

nta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 105 din 10 februarie 2015 a fost publicata 

Completul pentru dezlegarea 

Curtea de Apel Oradea — 

in vederea dezlegarii 

daca infractiunea prevazuta de art. 308 

din Codul penal este o infractiune autonoma, o cauza de reducere a limitelor de 

pedeapsa sau o forma atenuata a infractiunii prevazute de art. 295 din Codul penal si 

daca pentru infractiunea prevazuta de art. 308 din Codul penal termenul de prescriptie a 

raspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul penal, 

4 luni inchisoare si 4 

ani si 8 luni inchisoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din acelasi cod, 

corespunzator limitelor de pedeapsa stipulate de lege pentru forma de baza, respectiv 

sesizat ICCJ cu chestiunea de drept supusa dezlegarii a aratat ca, avand 

in vedere dispozitiile art. 187 din Codul penal din care rezulta ca prin pedeapsa 

prevazuta de lege se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza 

in forma consumata, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere 

sau de majorare a pedepsei, vazand si dispozitiile art. 308 alin. (2) din Codul penal 

privind limitele de pedeapsa care fac trimitere la infractiunea de baza prevazuta de art. 

dul penal, neexistand posibilitatea exercitarii unui recurs in casatie ca urmare 

a judecarii cauzei in recurs, vazand si opiniile diferite ale membrilor completului de 

judecata din apel expuse anterior, precum si punctele de vedere ale Ministerului Public si 

partilor din cauza, raportat la aplicarea art. 5 din Codul penal si data comiterii 

presupuselor infractiuni, se impune interpretarea textelor de lege din partea instantei 

formulate de catre Curtea 

Sectia penala si pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 

, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru 

emelor de drept, respectiv: daca infractiunea prevazuta 

de art. 308 din Codul penal este o infractiune autonoma, o cauza de reducere a limitelor 

de pedeapsa sau o forma atenuata a infractiunii prevazute de art. 295 din Codul penal si 

ea prevazuta de art. 308 din Codul penaltermenul de prescriptie a 

raspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul 

penal,corespunzator limitelor de pedeapsa reduse si cuprinse intre 1 an 4 luni inchisoare 

isoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din acelasi cod, 

corespunzator limitelor de pedeapsa stipulate de lege pentru forma de baza, respectiv 

tiile art. 308 din Codul penal 

reprezinta o varianta atenuata a infractiunii de delapidare prevazute de art. 295 din 

La calcularea termenului de prescriptie a raspunderii penale se tine seama de 

aportat la art. 308 alin. (2) din Codul 

: art. 308 NCP reprezinta o varianta atenuata 
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In Monitorul Of

Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ

judece Recursul in Interesul Legii.

 

Principalele prevederi 

� Prin recursul in interesul legii formulat 

arata ca nu exista un punct de vedere unitar in practica judiciara cu referire la stabilirea 

taxei judiciare de timbru in cazul plangerii formulate impotriva hotararilor Consiliului 

National de Solutionare a Contestatiilor in aplicarea art. 285^1raportat la art. 287^17 

alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare, in 

cuprinsul prezentului decizii, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006).

Examenul jurisprudential

� Intr-o orientare jurisprudentiala

raportate la prevederile art. 287

34/2006 in sensul ca plangerea este supusa taxei judiciare in suma fixa de 2 lei, respectiv 

de 4 lei. 

� In acest sens, instantele au retinut ca art. 2851 din

nr. 34/2006 este o norma incompleta, deoarece face trimitere la un alt text de lege cu 

ajutorul caruia poate fi interpretata si aplicata, respectiv la art. 28717 din ordonanta de 

urgenta, text introdus prin Ordonanta de u

masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice, aprobata prin Legea nr. 

346/2013, in cuprinsul sectiunii a 9

IX - „Solutionarea contest

� Intr-o alta orientare jurisprudentiala

taxei judiciare de timbru la valoare, conform art. 285

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

� In acest sens, s-a argumentat ca art. 2851 face trimitere la sumele prevazute de art. 

28717 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, fiind aplicabile dispozitiile 

primului alineat al acestui ultim articol referit

� Inalta Curte De Casatie Si Justitie a admis recursul in interesul legii

de conducere al Curtii de Apel Cluj, si in consecinta 

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 285

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobata cu modificari si complet

modificarile si completarile ulterioare, plangerea formulata impotriva deciziei 

pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor se taxeaza cu 50% din 

suma prevazuta la art. 28717 alin. (2)

 

ICCJ: Plangerea formula

se taxeaza cu 50% din suma prevazuta la art. 287^17 alin. (2)

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. 117 din 13 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ - Completul competent sa 

judece Recursul in Interesul Legii. 

 

Prin recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj se 

un punct de vedere unitar in practica judiciara cu referire la stabilirea 

taxei judiciare de timbru in cazul plangerii formulate impotriva hotararilor Consiliului 

National de Solutionare a Contestatiilor in aplicarea art. 285^1raportat la art. 287^17 

(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

7/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare, in 

cuprinsul prezentului decizii, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006).

Examenul jurisprudential 

o orientare jurisprudentiala, instantele au interpretat dispozitiile

raportate la prevederile art. 287^17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

34/2006 in sensul ca plangerea este supusa taxei judiciare in suma fixa de 2 lei, respectiv 

In acest sens, instantele au retinut ca art. 2851 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2006 este o norma incompleta, deoarece face trimitere la un alt text de lege cu 

ajutorul caruia poate fi interpretata si aplicata, respectiv la art. 28717 din ordonanta de 

urgenta, text introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele 

masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice, aprobata prin Legea nr. 

346/2013, in cuprinsul sectiunii a 9-а — „Solutionarea litigiilor in instanta" a capitolului 

„Solutionarea contestatiilor” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

o alta orientare jurisprudentiala, instantele au apreciat ca plangerea este supusa 

taxei judiciare de timbru la valoare, conform art. 285^1 raportat la art. 287

urgenta a Guvernului nr. 34/2006. 

a argumentat ca art. 2851 face trimitere la sumele prevazute de art. 

28717 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, fiind aplicabile dispozitiile 

primului alineat al acestui ultim articol referitoare la anumite sume de bani.

Inalta Curte De Casatie Si Justitie a admis recursul in interesul legii formulat de Colegiul 

de conducere al Curtii de Apel Cluj, si in consecinta a stabilit ca:  

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 285^1 raportat la art. 287

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, plangerea formulata impotriva deciziei 

pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor se taxeaza cu 50% din 

suma prevazuta la art. 28717 alin. (2). 

ICCJ: Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de CNSC

se taxeaza cu 50% din suma prevazuta la art. 287^17 alin. (2)

 din OUG 34/2006 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

icial nr. 117 din 13 februarie 2015 a fost publicata 

Completul competent sa 

Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj se 

un punct de vedere unitar in practica judiciara cu referire la stabilirea 

taxei judiciare de timbru in cazul plangerii formulate impotriva hotararilor Consiliului 

National de Solutionare a Contestatiilor in aplicarea art. 285^1raportat la art. 287^17 

 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

7/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare, in 

cuprinsul prezentului decizii, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006). 

, instantele au interpretat dispozitiile art. 285^1 

17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

34/2006 in sensul ca plangerea este supusa taxei judiciare in suma fixa de 2 lei, respectiv 

Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2006 este o norma incompleta, deoarece face trimitere la un alt text de lege cu 

ajutorul caruia poate fi interpretata si aplicata, respectiv la art. 28717 din ordonanta de 

rgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind unele 

masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice, aprobata prin Legea nr. 

„Solutionarea litigiilor in instanta" a capitolului 

atiilor” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. 

, instantele au apreciat ca plangerea este supusa 

1 raportat la art. 287^17 alin. (1) 

a argumentat ca art. 2851 face trimitere la sumele prevazute de art. 

28717 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, fiind aplicabile dispozitiile 

oare la anumite sume de bani. 

formulat de Colegiul 

la art. 287^17 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

ari prin Legea nr. 337/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, plangerea formulata impotriva deciziei 

pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor se taxeaza cu 50% din 

ta impotriva deciziei pronuntate de CNSC 

se taxeaza cu 50% din suma prevazuta la art. 287^17 alin. (2) 
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In Monitorul Oficial nr. 101 din 9 februarie 2015 a fost 

nr. 755 din 16 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) teza 

privitoare la ante

 

Principalele prevederi 

� Judecatoria Gaesti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate 

a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014

reglementare a vanzarii

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 

administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si 

infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, e

Popescu, Marin Alexandru, Radu Naie, Bogdan Ioan Tenea, Societatea Comerciala 

„Pyramyd Agregate Company” 

Relu Dragusin, Dumitru Draghici, Marin Ilie si Crist

solutionarea actiunilor formulate in vederea pronuntarii unor hotarari judecatoresti care 

sa tina loc de contract de vanzare a unor terenuri agricole situate in extravilan.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

cuprinse inart. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, dispozitiile acestui act normativ nu se 

aplica antecontractelor care au fost autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a 

acestei legi. Rezulta, din i

aplicabila antecontractelor incheiate anterior sub forma inscrisului sub semnatura 

privata, ceea ce echivaleaza, in opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, cu 

aplicarea retroactiva a aces

civile este esential pentru protectia drepturilor cetatenilor, iar legiuitorul nu poate 

pretinde acestora respectarea prevederilor unei legi viitoare, care nu era in vigoare, in 

speta, la data incheierii antecontractului.

� Se mai sustine, in Dosarul nr. 617D/2014, 

discriminare evidenta intre subiectii de drept care au incheiat antecontracte de 

vanzare autentificate la notariat anterior intrarii in vigoar

nu le sunt aplicabile prevederile acestui act normativ, pe de o parte, si aceia care au 

incheiat antecontracte de vanzare fie sub forma unui inscris sub semnatura privata, fie 

sub forma unui inscris atestat de catre un avocat 

profesiei, care trebuie sa se supuna legii noi, la data incheierii contractului de vanzare.

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

constatat ca prevederile art. 20 alin. (1) dinLeg

reglementare a vanzarii

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 

administrare terenuri proprietate publica si

infiintarea Agentiei Domeniilor Statului referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii 

nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a 

acesteia sunt neconstitutionale

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

privitoare la antecontracte din Lege

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

 

In Monitorul Oficial nr. 101 din 9 februarie 2015 a fost 

nr. 755 din 16 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) teza 

privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014. 

 

Judecatoria Gaesti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate 

a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 

reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de 

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 

administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si 

infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, exceptie ridicata de Marius Burcea, Marian 

Popescu, Marin Alexandru, Radu Naie, Bogdan Ioan Tenea, Societatea Comerciala 

„Pyramyd Agregate Company” — S.R.L. din satul Valea Mare — Podgoria, judetul Arges, 

Relu Dragusin, Dumitru Draghici, Marin Ilie si Cristian Ilie in cauze avand ca obiect 

solutionarea actiunilor formulate in vederea pronuntarii unor hotarari judecatoresti care 

sa tina loc de contract de vanzare a unor terenuri agricole situate in extravilan.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca, potrivit normei tranzitorii 

cuprinse inart. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, dispozitiile acestui act normativ nu se 

aplica antecontractelor care au fost autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a 

acestei legi. Rezulta, din interpretarea per a contrario, ca Legea nr. 17/2014 este 

aplicabila antecontractelor incheiate anterior sub forma inscrisului sub semnatura 

privata, ceea ce echivaleaza, in opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, cu 

aplicarea retroactiva a acesteia. In acest sens, se mai arata ca principiul neretroactivitatii 

civile este esential pentru protectia drepturilor cetatenilor, iar legiuitorul nu poate 

pretinde acestora respectarea prevederilor unei legi viitoare, care nu era in vigoare, in 

ata incheierii antecontractului. 

, in Dosarul nr. 617D/2014, ca textul de lege criticat instituie o 

discriminare evidenta intre subiectii de drept care au incheiat antecontracte de 

vanzare autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 17/2014

nu le sunt aplicabile prevederile acestui act normativ, pe de o parte, si aceia care au 

incheiat antecontracte de vanzare fie sub forma unui inscris sub semnatura privata, fie 

sub forma unui inscris atestat de catre un avocat in baza legii privind organizarea 

profesiei, care trebuie sa se supuna legii noi, la data incheierii contractului de vanzare.

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

constatat ca prevederile art. 20 alin. (1) dinLegea nr. 17/2014 privind unele masuri de 

reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de 

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 

administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si 

infiintarea Agentiei Domeniilor Statului referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii 

nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a 

acesteia sunt neconstitutionale. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014

nta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 101 din 9 februarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 755 din 16 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) teza 

Judecatoria Gaesti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate 

privind unele masuri de 

icole situate in extravilan si de 

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 

administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si 

xceptie ridicata de Marius Burcea, Marian 

Popescu, Marin Alexandru, Radu Naie, Bogdan Ioan Tenea, Societatea Comerciala 

Podgoria, judetul Arges, 

ian Ilie in cauze avand ca obiect 

solutionarea actiunilor formulate in vederea pronuntarii unor hotarari judecatoresti care 

sa tina loc de contract de vanzare a unor terenuri agricole situate in extravilan. 

e sustine ca, potrivit normei tranzitorii 

cuprinse inart. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, dispozitiile acestui act normativ nu se 

aplica antecontractelor care au fost autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a 

nterpretarea per a contrario, ca Legea nr. 17/2014 este 

aplicabila antecontractelor incheiate anterior sub forma inscrisului sub semnatura 

privata, ceea ce echivaleaza, in opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, cu 

teia. In acest sens, se mai arata ca principiul neretroactivitatii 

civile este esential pentru protectia drepturilor cetatenilor, iar legiuitorul nu poate 

pretinde acestora respectarea prevederilor unei legi viitoare, care nu era in vigoare, in 

ca textul de lege criticat instituie o 

discriminare evidenta intre subiectii de drept care au incheiat antecontracte de 

e a Legii nr. 17/2014, carora 

nu le sunt aplicabile prevederile acestui act normativ, pe de o parte, si aceia care au 

incheiat antecontracte de vanzare fie sub forma unui inscris sub semnatura privata, fie 

in baza legii privind organizarea 

profesiei, care trebuie sa se supuna legii noi, la data incheierii contractului de vanzare. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si a 

ea nr. 17/2014 privind unele masuri de 

cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de 

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 

privata a statului cu destinatie agricola si 

infiintarea Agentiei Domeniilor Statului referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii 

nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor  

a nr. 17/2014 
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In Monitorul Oficial nr. 102 din 9 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 11 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1121alin. (2) lit. a) 

din Codul penal.

Principalele prevederi 

� Prin Adresa nr. 12.842 din 3 decembrie 2014, inregistrata la Curtea Constitution

5.601 din 4 decembrie 2014, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 

32 din Legea nr. 47/1992, 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 112

penal. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

art. 1121alin. (2) lit. a) din Codul penal a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie se 

arata ca principiul neretroactivitati

juridice. Se sustine ca nu se poate pretinde unui subiect de drept sa raspunda pentru o 

conduita pe care a avut

respectiva conduita. Se 

prevada ce urmeaza sa fie reglementat de catre legiuitor, iar comportamentul sau este 

normal si firesc daca se desfasoara in cadrul ordinii de drept in vigoare.

� Referitor la incalcarea prin textu

fundamentala se arata ca 

Codul penal este neconstitutionala

prin Decizia nr. 356 din 25 iunie 2014, prin care s

confiscarii extinse poate fi aplicata doar daca atat infractiunea care a determinat 

condamnarea, cat si actele anterioare acesteia, din care provin bunurile ce fac obiectul 

confiscarii extinse, au fost comise dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012. Se face, de 

asemenea, trimitere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995 si nr. 

1.415 din 4 noiembrie 2009, prin care s

considerentele deciziilor Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si ca acestea se 

impun cu aceeasi forta tuturor subiectelor de drept. Se conchide ca Parlamentul este 

obligat sa respecte cele stabilite de instanta de contencios constitutional in dispozitivu

in considerentele Deciziei nr. 356 din 25 iunie 2014.

� Avand in vedere argumentele mai sus aratate se sustine ca textul criticat nu poate 

retroactiva sub aspectul confiscarii bunurilor dobandite inaintea datei intrarii sale in 

vigoare, intrucat doar du

confiscarea extinsa si au putut anticipa consecintele nerespectarii acestora. Se arata, in 

concluzie, ca prevederile art. 112

masura in care confiscarea extinsa nu se aplica bunurilor dobandite inainte de intrarea in 

vigoare a Legii nr. 63/2012.

� Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate

Avocatul Poporului si a constatat ca dispozitiile art. 112

sunt constitutionale in masura in care confiscarea extinsa nu se aplica asupra bunurilor 

dobandite inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea si 

completarea Codului penal al Romaniei si a Legii

CC: Dispozitiile art. 112^1 sunt constitutionale daca confiscarea extinsa 

nu se aplica bunurilor dobandite inainte de Legea nr. 63/2012

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. 102 din 9 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 11 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1121alin. (2) lit. a) 

din Codul penal. 

Prin Adresa nr. 12.842 din 3 decembrie 2014, inregistrata la Curtea Constitution

5.601 din 4 decembrie 2014, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 

32 din Legea nr. 47/1992, Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 112^1 alin. (2) lit. a) din Codul 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate cu privire la incalcarea prin prevederile 

art. 1121alin. (2) lit. a) din Codul penal a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie se 

arata ca principiul neretroactivitatii legii are ca scop asigurarea securitatii raporturilor 

juridice. Se sustine ca nu se poate pretinde unui subiect de drept sa raspunda pentru o 

conduita pe care a avut-o anterior intrarii in vigoare a unei legi care sa reglementeze 

respectiva conduita. Se subliniaza faptul ca subiectul de drept in cauza nu poate sa 

prevada ce urmeaza sa fie reglementat de catre legiuitor, iar comportamentul sau este 

normal si firesc daca se desfasoara in cadrul ordinii de drept in vigoare. 

Referitor la incalcarea prin textul criticat a prevederilor art. 147 alin. (4) din Legea 

fundamentala se arata ca solutia legislativa prevazuta la art. 112^1 alin. (2) lit. a) din 

Codul penal este neconstitutionala, in raport cu cele retinute de Curtea Constitutionala 

din 25 iunie 2014, prin care s-a statuat ca masura de siguranta a 

confiscarii extinse poate fi aplicata doar daca atat infractiunea care a determinat 

condamnarea, cat si actele anterioare acesteia, din care provin bunurile ce fac obiectul 

se, au fost comise dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012. Se face, de 

asemenea, trimitere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995 si nr. 

1.415 din 4 noiembrie 2009, prin care s-a retinut ca atat dispozitivul, cat si 

tele deciziilor Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si ca acestea se 

impun cu aceeasi forta tuturor subiectelor de drept. Se conchide ca Parlamentul este 

obligat sa respecte cele stabilite de instanta de contencios constitutional in dispozitivu

in considerentele Deciziei nr. 356 din 25 iunie 2014. 

Avand in vedere argumentele mai sus aratate se sustine ca textul criticat nu poate 

retroactiva sub aspectul confiscarii bunurilor dobandite inaintea datei intrarii sale in 

vigoare, intrucat doar dupa aceasta data autorii au cunoscut normele penale cu privire la 

confiscarea extinsa si au putut anticipa consecintele nerespectarii acestora. Se arata, in 

concluzie, ca prevederile art. 112^1alin. (2) lit. a) din Codul penal sunt constitutionale in 

in care confiscarea extinsa nu se aplica bunurilor dobandite inainte de intrarea in 

vigoare a Legii nr. 63/2012. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de 

si a constatat ca dispozitiile art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul penal 

sunt constitutionale in masura in care confiscarea extinsa nu se aplica asupra bunurilor 

dobandite inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea si 

completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

CC: Dispozitiile art. 112^1 sunt constitutionale daca confiscarea extinsa 

nu se aplica bunurilor dobandite inainte de Legea nr. 63/2012

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 102 din 9 februarie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 11 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1121alin. (2) lit. a) 

Prin Adresa nr. 12.842 din 3 decembrie 2014, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 

5.601 din 4 decembrie 2014, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 

Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu 

in. (2) lit. a) din Codul 

cu privire la incalcarea prin prevederile 

art. 1121alin. (2) lit. a) din Codul penal a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie se 

i legii are ca scop asigurarea securitatii raporturilor 

juridice. Se sustine ca nu se poate pretinde unui subiect de drept sa raspunda pentru o 

o anterior intrarii in vigoare a unei legi care sa reglementeze 

subliniaza faptul ca subiectul de drept in cauza nu poate sa 

prevada ce urmeaza sa fie reglementat de catre legiuitor, iar comportamentul sau este 

 

l criticat a prevederilor art. 147 alin. (4) din Legea 

solutia legislativa prevazuta la art. 112^1 alin. (2) lit. a) din 

, in raport cu cele retinute de Curtea Constitutionala 

a statuat ca masura de siguranta a 

confiscarii extinse poate fi aplicata doar daca atat infractiunea care a determinat 

condamnarea, cat si actele anterioare acesteia, din care provin bunurile ce fac obiectul 

se, au fost comise dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012. Se face, de 

asemenea, trimitere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995 si nr. 

a retinut ca atat dispozitivul, cat si 

tele deciziilor Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si ca acestea se 

impun cu aceeasi forta tuturor subiectelor de drept. Se conchide ca Parlamentul este 

obligat sa respecte cele stabilite de instanta de contencios constitutional in dispozitivul si 

Avand in vedere argumentele mai sus aratate se sustine ca textul criticat nu poate 

retroactiva sub aspectul confiscarii bunurilor dobandite inaintea datei intrarii sale in 

pa aceasta data autorii au cunoscut normele penale cu privire la 

confiscarea extinsa si au putut anticipa consecintele nerespectarii acestora. Se arata, in 

1alin. (2) lit. a) din Codul penal sunt constitutionale in 

in care confiscarea extinsa nu se aplica bunurilor dobandite inainte de intrarea in 

ridicata direct de 

1 alin. (2) lit. a) din Codul penal 

sunt constitutionale in masura in care confiscarea extinsa nu se aplica asupra bunurilor 

dobandite inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea si 

nr. 286/2009 privind Codul penal. 

CC: Dispozitiile art. 112^1 sunt constitutionale daca confiscarea extinsa 

nu se aplica bunurilor dobandite inainte de Legea nr. 63/2012 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 57/2014 pentru aprobarea unor masuri privind 

operarea unei aeronave aflate in proprietatea Ministerului Afacerilor Interne 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si 

pentru modificarea unor acte normative 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 62/2014 pentru completarea Ordonantei O.U.G. 

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

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 

privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile 

diplomatice si oficiile consulare ale României in strainatate 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 

stimulare a cumpararii de autoturisme noi 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor 

acte normative 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul 

sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din 

O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 72/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 66/2014 privind aprobarea  

�Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi 

�Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 73/2014 pentru aprobarea unor masuri derogatorii 

de la dispozitiile Legii nr.500/2002 privind finantele publice si ale Legii responsabilitatii fiscal-

bugetare nr. 69/2010 

�Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative si 

pentru aprobarea platii cotizatiei anuale a României ca membru in Parteneriatul pentru o 

Guvernare Deschisa (Open Government Partnership) 

�Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels 

�Proiect de Lege pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei 

electrice din surse regenerabile de energie 

�Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996 

�Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri 

�Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal 

�Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.71 din O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice 

�Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 

69/2000 

�Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 53/2003 

- Codul muncii 
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  Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare 

� Propunere legislativa privind transmiterea unui bun aflat in domeniul public al unei unitati 

administrativ teritoriale 

�Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulatia pe drumurile publice 

�Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art.26 din 

Regulamentul privind transportul pe caile ferate din România, aprobat prin O.G. nr. 7/2005 

�Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, 

precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si 

functionarea politiei judiciare 

�Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestatiilor casnice la domiciliu si prestatiilor cu 

caracter ocazional sau sezonier 

�Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 44 din Legea nr. 307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor 

�Proiect de Lege pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

�Proiect de Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

�Propunere legislativa privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a infractiunilor 

contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor 

�Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 58, alin. (4) si (10) din Legea nr. 

338/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

�Propunere legislativa privind combaterea faptelor, declaratiilor si actiunilor de leznatiune 

�Propunere legislativa pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea 

unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de 

afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International 

�Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. (3), (97), (98), (103) si (104) din Legea 

67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare 

�Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 

autoritatilor administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

333 din 17 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare 

�Propunere legislativa pentru aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar federa-

tiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati 

�Proiect de Lege pentru modificarea alin. (6) al art. 47 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

�Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Normele Regulamentului (UE) nr. 223/2014. Participantii individuali la operatiunile cofinantate prin PO II 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 36 din 12 februarie 2015 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 

2015/212 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului 

European si al Consiliului in ceea ce priveste specificatiile tehnice ale sistemului de inregistrare si de stocare 

a datelor referitoare la fiecare operatiune, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiara, 

verificare si audit, inclusiv a datelor privind participantii individuali la operatiunile cofinantate prin PO II. 
 

Regulamentul stabileste dispozitiile necesare pentru pregatirea programelor. Pentru a asigura punerea in 

aplicare a programelor finantate prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane 

(„FEAD”), este necesar sa se stabileasca dispozitii suplimentare privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 

223/2014. Regulamentul intra in vigoare in a 20 zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial. 

 

Parlamentul European prelungeste valabilitatea unor liste de rezerva 

 

In Jurnalul Oficial nr. C 53 din 13 februarie 2015 a fost publicata Decizia 2015/C 53/01. 
 

Durata de valabilitate a listelor de rezerva AD/4/08, PE/106/S, PE/117/S, PE/118/S, PE/124/S, AST/4/11, 

AST/5/11, PE/96/S, PE/110/S se prelungeste pana la 31 decembrie 2015. Durata de valabilitate a listelor 

de rezerva AD/1/10, PE/103/S, PE/104/S, PE/107/S, PE/119/S nu se prelungeste. Data de expirare initiala a 

listelor era 31 decembrie 2014. 

� Hotararea CJUE in cauza C-396/13 Sahkoalojen ammattiliitto ry / Elektrobudowa Spolka Akcyjna 

 

Curtea clarifica notiunea „salariu minim” al lucratorilor detasati. Curtea constata ca din Directiva 

privind detasarea lucratorilor rezulta fara ambiguitate ca aspectele care privesc salariul minim 

sunt guvernate, indiferent care este legea aplicabila raportului de munca, de reglementarea 

statului membru gazda. In cazul de fata, Curtea observa ca nu exista niciun motiv care sa poata 

repune in discutie actiunea pe care Sahkoalojen ammattiliitto a initiat-o in fata Satakunnan 

karajaoikeus si, prin urmare, dreptul la o cale de atac efectiva garantat de carta. 

� Hotararea CJUE in cauza C-567/13 Nora Baczo şi Janos Istvan Vizsnyiczai / Raiffeisen Bank Zrt 

 

Curtea declara ca dreptul Uniunii nu se opune unei norme nationale de procedura in temeiul 

careia o instanta locala competenta sa se pronunte asupra actiunii unui consumator privind 

nevaliditatea unui contract nu are competenta sa judece cererea consumatorului mentionat 

care are ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale cuprinse in 

acelasi contract. Situatia ar fi insa diferita in cazul in care s-ar dovedi ca desesizarea instantei 

locale produce inconveniente procedurale de natura sa faca excesiv de dificila exercitarea 

drepturilor care sunt conferite consumatorului de ordinea juridica a Uniunii, ceea ce este de 

competenta instantei nationale sa verifice. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 46 din 9 februarie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

ANAF ar putea comunica prin mijloace electronice 

si formularele 260 si 650  
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 11 februarie un 

proiect de ordin pentru modificarea si completarea Procedurii de 

comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta 

intre ANAF si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul nr. 1154/2014. 

Conform referatului de aprobare, MFP propune modificarea anexei nr. 1 la Procedura si 

includerea in lista documentelor emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului in mod 

automat a urmatoarelor decizii de impunere pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015: 

� decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari 

sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari 

sociale (formular 260); 

� decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 

sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 650). 

 

De asemenea, se propune includerea in lista documentelor emise de organul fiscal si comunicate 

contribuabilului, la cererea acestuia, a istoricului actiunilor si Registrul documentelor electronice 

comunicate prin „Spatiul privat virtual”. 

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

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

Noi dispozitii privind mentinere a ordinii si sigurantei publice 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 13 februarie un 

proiect de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 

60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere 

a ordinii si sigurantei publice. 

Proiectul cuprinde noi dispozitii privind: 

� Planul unic de ordine si siguranta publica 

� organizarea dispozitivului de mentinere a ordinii si sigurantei publice 

� zonele de siguranta publica 

� patrularea efectivelor angrenate in activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice 

� verificarea modului in care isi desfasoara activitatea efectivele din dispozitivul de mentinere a 

ordinii 

� Grupul de coordonare si trasare a sarcinilor 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Nou format pentru anuntul privind obligatia clientilor 

de a solicita bonul fiscal 

 

  Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 13 februarie un 

proiect de ordin pentru stabilirea modelului si continutului anun-

tului de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a 

prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor eco-

nomici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 

Conform referatului de aprobare, potrivit art. 1 alin. (11) din O.U.G. nr. 28/1999, astfel cum a fost 

modificat si completat prin O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, 

operatorii economici care au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale potrivit 

legii, vor afisa la loc vizibil un anunt detaliat de atentionare a clientilor cu privire la respectarea 

dispozitiilor art. 1 alin. (9), (10) si (10
1
) din O.U.G. nr. 28/1999. 

 

Noul anunt va avea urmatorul format: 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Opinii juridice in cauze penale controversate

• oferirea unor posibile

ales, de structurare a „discursului” scris

• pastrarea unei abord

• privilegiul autorului de a nu fi 

raport ce presupune, 

Va dorim lectura placuta 
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Opinii juridice in cauze penale controversate

Puncte forte: 
 

oferirea unor posibile repere de argumentare juridic

ales, de structurare a „discursului” scris 

strarea unei abordari cat mai tehnice, obiective 

privilegiul autorului de a nu fi incorsetat de raportul avocat

raport ce presupune, in mod natural, o pledoarie pro domo
 

Lucrarea prezinta intr-o abordare strict juri

dica si stiintifica opinia autorului asupra unor 

cauze penale interesante 

profesionistilor. Opiniile exprimate au un 

profund caracter stiintific pentru problemele 

de drept invocate in cauzele respective, 

constituind un material didactic cu un 

pronuntat caracter practic.   

 

Din cuprins 

• Trofeul calitatii 

• Zambaccian 

• Loteria I 

• Transformatorul 

• Examenele fraudate la I.N.M.

• Doi Mai 

• Baroul paralel 

• Privatizarile strategice

• Telepatia (I.C.A.) 

 

Autor: Valerian Cioclei 

Opinii juridice in cauze penale controversate

Editura C.H. Beck, 2015 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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Opinii juridice in cauze penale controversate 

repere de argumentare juridica si, poate mai 

ncorsetat de raportul avocat-client, 

pro domo 

o abordare strict juri-

nia autorului asupra unor 

cauze penale interesante si se adreseaza 

tilor. Opiniile exprimate au un 

ific pentru problemele 

n cauzele respective, 

constituind un material didactic cu un 

 

Examenele fraudate la I.N.M. 

rile strategice 

Opinii juridice in cauze penale controversate 
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Pachete tematice Legalis® 

 

Instrumente indispensabile – Normele de aplicare in Legalis®  

Stiati ca este foarte usor sa gasiti normele de aplicare ale unui act normativ in Legalis® 

chiar daca nu stiti actul care le aproba? 

Normele de aplicare, mereu la indemana, in panoul de Conexiuni al Legalis® 
 

Atunci cand vizualizati un document (de regula, un act normativ) intodeauna, in panoul de Conexiuni 

(partea dreapta a aplicatiei) veti gasi toate conexiunile acelui act, indiferent de tipul de document. Si, 

pentru ca stim cat de importante sunt normele de aplicare, dar si cat de greu sunt de identificat, am 

creat o sectiune dedicata. 

 

Norme de aplicare – Sunt acte care au o singura norma de aplicare, dupa cum sunt acte a caror 

aplicare este reglementata prin mai multe acte secundare. Acestea pot fi accesate rapid, din panoul de 

conexiuni unde veti regasi: 

• lista actelor care pun in aplicare actul accesat 

• informatii privind datele de aplicabilitate ale actelor  

• informatii complete despre actele care pun in aplicare actul consultat 

 

Nota! Nu este nevoie sa folositi masca avansata de cautare pentru a identifica ce hotarari sau ordine 

pun in aplicare o lege. Este suficient sa cautati acea lege in linia simplificata de cautare. 
 

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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