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In Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2015 a fost publicat 

4/2015

privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi.

Principalele prevederi 

� Regulamentul stabileste:

• modul de calcul al cantitatii de E

prin certificate verzi prevazut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• modul de emitere a certificatelor verzi

• partile implicate si obligatiile acestora 

certificatelor verzi.

Domeniul de aplicare 

� Regulamentul se aplica:

• operatorului de transport si de sistem

verzi; 

• operatorilor economici acreditati de ANRE

promovare prin certificate verzi;

• operatorilor de retea 

producere a energiei electrice din surse regen

productiilor de energie electrica din surse regenerabile de energie, livrate de 

acestea in retelele electrice si/sau la consumatori.

ANRE a aprobat Regulamentul de emitere a certificatelor verzi

In Monitorul Oficial nr. 121 din 17 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 7/2015 

Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor 

reglementate unitare si a veniturilor totale unitare aferente activitatii 

de furnizare reglementata si de aprobare a preturilor regle

sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015.

Principalele prevederi 

� Metodologia reglementeaza 

reglementat unitar, a venitului 

sectorul gazelor naturale

naturale, pentru anul 2015, denumite in continuare preturi reglementate.

� Furnizarea reglementata realizata de catre 

reglementat si in baza contractelor

specifice elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 

denumita in continuare ANRE, nu face obiect

� Determinarea veniturilor si preturilor reglementate

parametrilor specificati in prezenta metodologie.

Stabilirea veniturilor reglementate unitare in sectorul 

gazelor naturale pentru anul 2015

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

In Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2015 a fost publicat 

4/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi.

stabileste: 

modul de calcul al cantitatii de E-SRE care beneficiaza de sistemul de promovare 

prin certificate verzi prevazut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

modul de emitere a certificatelor verzi; 

partile implicate si obligatiile acestora in desfasurarea procesului de emitere a 

certificatelor verzi. 

 

se aplica: 

operatorului de transport si de sistem, in calitate de emitent al 

operatorilor economici acreditati de ANRE pentru a beneficia de sistemul de 

promovare prin certificate verzi; 

operatorilor de retea la retelele carora sunt racordate centrale electrice de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile, in vederea confirmarii 

productiilor de energie electrica din surse regenerabile de energie, livrate de 

acestea in retelele electrice si/sau la consumatori. 

ANRE a aprobat Regulamentul de emitere a certificatelor verzi

In Monitorul Oficial nr. 121 din 17 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 7/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor 

reglementate unitare si a veniturilor totale unitare aferente activitatii 

de furnizare reglementata si de aprobare a preturilor regle

sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015. 

reglementeaza modalitatea de fundamentare si stabilire a venitului 

reglementat unitar, a venitului total unitar si de aprobare a preturilor reglementate din 

sectorul gazelor naturale la care se realizeaza furnizarea reglementata a gazelor 

naturale, pentru anul 2015, denumite in continuare preturi reglementate. 

Furnizarea reglementata realizata de catre furnizorul de ultima instanta

reglementat si in baza contractelor-cadru pentru clientii casnici, conform reglementarilor 

specifice elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 

denumita in continuare ANRE, nu face obiectul prezentei metodologii. 

Determinarea veniturilor si preturilor reglementate se realizeaza pe baza formulelor si a 

parametrilor specificati in prezenta metodologie. 

Stabilirea veniturilor reglementate unitare in sectorul 

gazelor naturale pentru anul 2015 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

oritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi. 

care beneficiaza de sistemul de promovare 

prin certificate verzi prevazut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, 

in desfasurarea procesului de emitere a 

, in calitate de emitent al certificatelor 

pentru a beneficia de sistemul de 

la retelele carora sunt racordate centrale electrice de 

erabile, in vederea confirmarii 

productiilor de energie electrica din surse regenerabile de energie, livrate de 

ANRE a aprobat Regulamentul de emitere a certificatelor verzi 

In Monitorul Oficial nr. 121 din 17 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor 

reglementate unitare si a veniturilor totale unitare aferente activitatii 

de furnizare reglementata si de aprobare a preturilor reglementate in 

modalitatea de fundamentare si stabilire a venitului 

total unitar si de aprobare a preturilor reglementate din 

la care se realizeaza furnizarea reglementata a gazelor 

 

furnizorul de ultima instanta, la pret 

cadru pentru clientii casnici, conform reglementarilor 

specifice elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 

se realizeaza pe baza formulelor si a 

Stabilirea veniturilor reglementate unitare in sectorul  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 119 din 16 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 151/2015

Ordinului ministrulu

modificarea formularului „Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe 

si contributii“, cod 14.20.09/TS, prevazut in anexa nr. 1a) la Ordinul 

ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995.

Principalele prevederi 

� Procedura de verificare zilnica

pentru incasarea de impozite, taxe si contributii», cod 14.20.09/TS, care se emit dupa 

modificarea aplicatiei informatice care sa permita semnarea de catre o 

a formularului. 

� De la data aprobarii procedurii de verificare zilnica prevazuta la art. IV, 

«Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii»

semneaza cu o singura semnatura

teritoriale ale Trezoreriei Statului, numai in rubrica «Casier».

Formularul „Chitanta pentru incasarea de impozite,

 taxe si contributii“ a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 360/2015

ministrului Finantelor Publice privind completarea anexei la Ordinul 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea un

administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale 

restante sub o anumita limita.

Principalele prevederi 

� In cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii

penalitati de intarziere) nu depaseste 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligatiile de 

plata accesorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 3.1

� Prin exceptie de la dispozitiile pct. 3.6, la

prevazute de lege, se emit decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

categoriile de contribuabili prevazute la pct. 3.1

obligatiilor fiscale accesorii nu de

� In cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 40 lei

somatii si titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 1

� Prin exceptie de la dispozitiile pct. 5.1, in alte situatii 

somatii si titluri executorii 

cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale 

� Directia generala de reglementare a colectarii creant

tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, 

directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din 

subordinea acestora vor duce la indeplinire preveder

Comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care 

inregistreaza obligatii fiscale restante

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. 119 din 16 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 151/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru completarea 

Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind 

modificarea formularului „Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe 

si contributii“, cod 14.20.09/TS, prevazut in anexa nr. 1a) la Ordinul 

ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995. 

Procedura de verificare zilnica, prevazuta la art. IV, se aplica formularelor «Chitanta 

pentru incasarea de impozite, taxe si contributii», cod 14.20.09/TS, care se emit dupa 

modificarea aplicatiei informatice care sa permita semnarea de catre o singura 

De la data aprobarii procedurii de verificare zilnica prevazuta la art. IV, 

«Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii», cod 14.20.09/TS, se 

semneaza cu o singura semnatura de personalul care are astfel de atributii din unitatile 

teritoriale ale Trezoreriei Statului, numai in rubrica «Casier». 

Formularul „Chitanta pentru incasarea de impozite,

taxe si contributii“ a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 360/2015 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al 

ministrului Finantelor Publice privind completarea anexei la Ordinul 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea un

administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale 

restante sub o anumita limita. 

cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si 

penalitati de intarziere) nu depaseste 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligatiile de 

plata accesorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 3.1—3.4.

Prin exceptie de la dispozitiile pct. 3.6, la cererea contribuabilului sau in alte situatii 

se emit decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

categoriile de contribuabili prevazute la pct. 3.1—3.4 si in cazul in care cuantumul 

accesorii nu depaseste 40 lei. 

cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 40 lei

somatii si titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 1

Prin exceptie de la dispozitiile pct. 5.1, in alte situatii prevazute de lege, 

somatii si titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 1

cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 40 lei.  

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de 

tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, 

directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din 

subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

carea unor acte administrative pentru debitorii care 

inregistreaza obligatii fiscale restante 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 119 din 16 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru completarea 

i delegat pentru buget nr. 671/2014 privind 

modificarea formularului „Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe 

si contributii“, cod 14.20.09/TS, prevazut in anexa nr. 1a) la Ordinul 

prevazuta la art. IV, se aplica formularelor «Chitanta 

pentru incasarea de impozite, taxe si contributii», cod 14.20.09/TS, care se emit dupa 

singura persoana 

De la data aprobarii procedurii de verificare zilnica prevazuta la art. IV, formularul 

, cod 14.20.09/TS, se 

de atributii din unitatile 

Formularul „Chitanta pentru incasarea de impozite, 

In Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al 

ministrului Finantelor Publice privind completarea anexei la Ordinul 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte 

administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale 

(majorari de intarziere/dobanzi si 

penalitati de intarziere) nu depaseste 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligatiile de 

3.4. 

cererea contribuabilului sau in alte situatii 

se emit decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru 

3.4 si in cazul in care cuantumul 

cuantumul obligatiilor fiscale neachitate nu depaseste 40 lei, nu se emit 

somatii si titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 1—4. 

prevazute de lege, se pot emite 

pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 1—4 si in 

, Directia generala de 

tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, 

directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din 

 

carea unor acte administrative pentru debitorii care 
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In Monitorul Oficial nr. 129 din 19 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 166/2015

nivelului accizei specifice la tigarete.

Principalele prevederi 

� Nivelul accizei specifice la tigarete 

este de 314,68 lei/1.000 de tigarete

MFP a aprobat nivelul accizei specifice la tigarete

In Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 161/2015

completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de 

transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala 

si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finan

nr. 1.154/2014.
 

Principalele prevederi 

� Actiunile asigurate si permise de serviciul «Spatiul privat virtual» 

• modificarea datelor de identificare

anuntare; 

• comunicarea actelor administrative fiscale

documente si informatii;

• descarcari de documente

• renuntarea la folosirea serviciului

• monitorizarea istoricului

Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul „Spatiul privat virtual”

� Documente emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului

• Automat 

� Decizii de impunere

� Decizii de impunere privind platile anticipate

venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de 

plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260), pentru veniturile 

realizate incepand cu anul 2015

� Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii

sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 

650) pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015

• La cererea contribua

� „Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de...”

�  „Nota obligatiilor de plata”

�  „Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”

�  „Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin 

«Spatiul privat virtual»”

Comunicarea prin mijloace electronice intre ANAF si persoanele fizice

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

In Monitorul Oficial nr. 129 din 19 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 166/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 

nivelului accizei specifice la tigarete. 

specifice la tigarete in perioada 1 aprilie 2015–31 martie 2016

este de 314,68 lei/1.000 de tigarete. 

MFP a aprobat nivelul accizei specifice la tigarete 

In Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 161/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si 

completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de 

transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala 

si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice 

nr. 1.154/2014. 

Actiunile asigurate si permise de serviciul «Spatiul privat virtual» sunt: 

modificarea datelor de identificare a utilizatorului si schimbarea modalitatii de 

comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum si a altor 

documente si informatii; 

descarcari de documente; 

renuntarea la folosirea serviciului; 

monitorizarea istoricului accesului si actiunilor prevazute anterior. 

Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul „Spatiul privat virtual” 

Documente emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului 

Decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anul 2013

Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit

venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de 

plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260), pentru veniturile 

nd cu anul 2015 

Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii

sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 

650) pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015 

La cererea contribuabilului 

„Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de...” 

„Nota obligatiilor de plata” 

„Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”

„Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin 

privat virtual»”. 

Comunicarea prin mijloace electronice intre ANAF si persoanele fizice

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 129 din 19 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea 

31 martie 2016 inclusiv 

 

In Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si 

completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de 

transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala 

telor publice 

a utilizatorului si schimbarea modalitatii de 

, cererilor, precum si a altor 

 

anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anul 2013 

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), pentru veniturile 

Decizii de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari 

sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 

„Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori” 

„Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin 

Comunicarea prin mijloace electronice intre ANAF si persoanele fizice 
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In Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 159/2015

modelului si continutului anuntului de atentionare a clientilor referitor 

la obl

obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscal

Principalele prevederi 

� Se aproba modelul si continutul anuntului de atentionare a clientilor referitor la 

obligatia de respectare a 

privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 

fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care 

face parte integranta din prezentul ordin.

� Incepand cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligatia

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale afiseaza anuntul

locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice f

clientilor. 

� Operatorii economici care desfasoara activitati comerciale in unitati de tip restaurant, 

bar, discoteca, club si altele asemenea

anuntului de atentionare pe prima pagina a meniurilor pe care le pun la dispozitia 

acestora ori prin alte mijloace, astfel incat la fiecare masa destinata clientilor acestia sa 

aiba permanent posibilitatea d

Obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

In Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicata 

Norma nr. 4/2015

incheierea exercitiului financiar 2014 pentru societatile din domeniul 

asigurarilor.

Principalele prevederi 

� Societatile de asigurare, de asigurare

continuare asiguratori,precum si brokerii de asigurare, de asigurare

reasigurare, denumiti in continuare brokeri de asigurare, autorizati in condi

32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, au 

financiare anuale la data de 31 decembrie 2014, inclusiv

lichidarii sau transferului de portofoliu, in conditiile legi

� Asiguratorii, brokerii de asigurare, precum si subunitatile deschise in Romania de 

societatile de asigurare rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au 

obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementaril

contabile conforme cu directivele europene

prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991

cu modificarile si completarile ulterioare.

Incheierea exercitiului financiar 2014 pentru 

societatile din domeniul asigurarilor

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. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 159/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru stabilirea 

modelului si continutului anuntului de atentionare a clientilor referitor 

la obligatia de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind 

obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale. 

modelul si continutul anuntului de atentionare a clientilor referitor la 

obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999

privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 

fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care 

din prezentul ordin. 

Incepand cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligatia

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale afiseaza anuntul prevazut 

locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, in asa fel incat sa fie vizibil 

Operatorii economici care desfasoara activitati comerciale in unitati de tip restaurant, 

bar, discoteca, club si altele asemenea asigura informarea clientilor si prin tiparirea 

anuntului de atentionare pe prima pagina a meniurilor pe care le pun la dispozitia 

acestora ori prin alte mijloace, astfel incat la fiecare masa destinata clientilor acestia sa 

aiba permanent posibilitatea de a citi anuntul de atentionare. 

Obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale 

In Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicata 

Norma nr. 4/2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

incheierea exercitiului financiar 2014 pentru societatile din domeniul 

asigurarilor. 

Societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite in 

continuare asiguratori,precum si brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare si de 

reasigurare, denumiti in continuare brokeri de asigurare, autorizati in condi

32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca situatii 

financiare anuale la data de 31 decembrie 2014, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii 

lichidarii sau transferului de portofoliu, in conditiile legii. 

Asiguratorii, brokerii de asigurare, precum si subunitatile deschise in Romania de 

societatile de asigurare rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au 

obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementaril

contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate 

prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Incheierea exercitiului financiar 2014 pentru  

societatile din domeniul asigurarilor 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru stabilirea 

modelului si continutului anuntului de atentionare a clientilor referitor 

nr. 28/1999 privind 

obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

modelul si continutul anuntului de atentionare a clientilor referitor la 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 

privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 

fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care 

Incepand cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligatia, potrivit legii, 

prevazut anterior la 

iscale, in asa fel incat sa fie vizibil 

Operatorii economici care desfasoara activitati comerciale in unitati de tip restaurant, 

asigura informarea clientilor si prin tiparirea 

anuntului de atentionare pe prima pagina a meniurilor pe care le pun la dispozitia 

acestora ori prin alte mijloace, astfel incat la fiecare masa destinata clientilor acestia sa 

Obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

In Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

incheierea exercitiului financiar 2014 pentru societatile din domeniul 

reasigurare si de reasigurare, denumite in 

reasigurare si de 

reasigurare, denumiti in continuare brokeri de asigurare, autorizati in conditiile Legii nr. 

obligatia sa intocmeasca situatii 

in situatia fuziunii, divizarii 

Asiguratorii, brokerii de asigurare, precum si subunitatile deschise in Romania de 

societatile de asigurare rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au 

obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementarilor 

specifice domeniului asigurarilor, aprobate 

prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, 
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In Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 178/2015

completarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise 

in

finantelor nr. 2.509/2008.

Principalele prevederi 

� Vanzarea titlurilor de stat

licitatie sau prin orice alta metoda stabilita de administratorul de piata si agreata de 

emitent, precum si in alte conditii prevazute de prezentul regulament.

� Entitatea mandatata de Ministerul Finantelor Publice organizeaza si conduce 

de plasare a emisiunii de titluri de stat

documente relevante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, aplica sanct

incalcarea reglementarilor proprii, in conformitate cu prev

regulament. 

Piata primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, reglementata si 

supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara

� Pe piata primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti

supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Ministerul Finantelor Publice 

poate emite titluri de stat pentru diferite categorii de investitori, cum ar fi persoane 

fizice, sau alte categorii de investitori.

� Derularea operatiunilor se va efectua in conformitate cu prevederile conventiei 

incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central

aplicarea acesteia, care pot viza si alte elemente specifice pentru derularea operatiunilor 

de piata primara, cum ar fi perioada de alocare, metoda de alocare, dreptul unor alti 

participanti la Bursa de Valori Bucuresti de a efectua o

Operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata

Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

convergenta — Programul operational sectorial Mediu (POS M), Programul operational 

sectorial Cresterea competitivitatii eco

regional (POR), denumite in continuare programe operationale, aferent lunilor februarie 

si martie ale anului 2015, 

eligibile catre beneficiari si pent

de plata aferente instrumentelor structurale

venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice 

lei. 

Alocarea unor sume din venituri din privatizare

 ordonatorilor principali de credite

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

In Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 178/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si 

completarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise 

in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si 

finantelor nr. 2.509/2008. 

Vanzarea titlurilor de stat pe piata primara se realizeaza prin subscriptie publica, 

licitatie sau prin orice alta metoda stabilita de administratorul de piata si agreata de 

emitent, precum si in alte conditii prevazute de prezentul regulament. 

Entitatea mandatata de Ministerul Finantelor Publice organizeaza si conduce 

de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementari in acest scop, respectiv alte 

documente relevante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, aplica sanct

incalcarea reglementarilor proprii, in conformitate cu prevederile prezentului 

Piata primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, reglementata si 

supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara

primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti

supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Ministerul Finantelor Publice 

poate emite titluri de stat pentru diferite categorii de investitori, cum ar fi persoane 

te categorii de investitori. 

Derularea operatiunilor se va efectua in conformitate cu prevederile conventiei 

incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, precum si cu documentele emise in 

aplicarea acesteia, care pot viza si alte elemente specifice pentru derularea operatiunilor 

de piata primara, cum ar fi perioada de alocare, metoda de alocare, dreptul unor alti 

participanti la Bursa de Valori Bucuresti de a efectua operatiuni de cumparare si altele.

Operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata

In Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 106/2015 privind alocarea temporara, pentru lunile februarie si 

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

ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

 

asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

Programul operational sectorial Mediu (POS M), Programul operational 

sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS CCE) si Programul operational 

regional (POR), denumite in continuare programe operationale, aferent lunilor februarie 

si martie ale anului 2015, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor 

eligibile catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile 

de plata aferente instrumentelor structurale, se aproba alocarea temporara

venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 800.000,00 mii 

Alocarea unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si 

completarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise 

forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si 

se realizeaza prin subscriptie publica, 

licitatie sau prin orice alta metoda stabilita de administratorul de piata si agreata de 

Entitatea mandatata de Ministerul Finantelor Publice organizeaza si conduce activitatea 

, emite reglementari in acest scop, respectiv alte 

documente relevante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, aplica sanctiuni pentru 

ederile prezentului 

Piata primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, reglementata si 

supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara 

primara reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti si 

supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Ministerul Finantelor Publice 

poate emite titluri de stat pentru diferite categorii de investitori, cum ar fi persoane 

Derularea operatiunilor se va efectua in conformitate cu prevederile conventiei 

incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

documentele emise in 

aplicarea acesteia, care pot viza si alte elemente specifice pentru derularea operatiunilor 

de piata primara, cum ar fi perioada de alocare, metoda de alocare, dreptul unor alti 

peratiuni de cumparare si altele. 

Operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata 

In Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

privind alocarea temporara, pentru lunile februarie si 

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

ritate de management. 

finantare al autoritatilor de management pentru 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

Programul operational sectorial Mediu (POS M), Programul operational 

nomice (POS CCE) si Programul operational 

regional (POR), denumite in continuare programe operationale, aferent lunilor februarie 

in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor 

ru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile 

se aproba alocarea temporara din 

a sumei de 800.000,00 mii 
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In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 146/2015

Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele p

Principalele prevederi 

� Mecanismul de feedback al pacientului

care au drept obiectiv cresterea gradului de incredere a pacientilor in serviciile medicale 

oferite in cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacientilor cu privire la 

calitatea serviciilor oferi

catre pacienti, cat si de cadrele medico

componenta de gestionare a sesizarilor ce privesc incidente de etica petrecute in 

unitatea sanitara prin intermediul Consiliului de etica.

� Unitatile sanitare din sistemul de sanatate respecta urmatoarele proceduri

• organizeaza procedura de selectie a membrilor Consiliului de etica 

prevederilor legale in vigoare;

• unitatile sanitare pun la dispozitia 

formularul de sesizare si asigura publicarea pe site

accesul ia Formularul de sesizare online a pacientilor, formular ce va fi disponibil 

permanent pentru orice persoane interesate;

• toate chestionarele completate de pacienti si toate sesizarile primite de catre 

unitatile sanitare sunt inregistrate

etica prevazute de legislatia in vigoare;

• deciziile si analizele realizate de consiliile de etic

sunt raportate la finalul fiecarui semestru/an catre Compartimentul de 

integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, conform termenelor prevazute de 

legislatia in vigoare.

� Rezultatele obtinute din analiza chestionarelor ap

raportarile consiliilor de etica

pacientilor si pentru evaluarea gradului de respectare a drepturilor acestora conferite de 

legislatia in vigoare si in vederea i

Ministerul Sanatatii a aprobat Mecanismul

 de feedback al pacientului in spitalele publice

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

Circulara nr. 7/2015

deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu 

perioada de aplicare 24 februarie

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

nationala este de 6,50% pe an

BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru 

deficitul de rezerve minime obligatorii

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. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 146/2015 al ministrului Sanatatii privind aprobarea implementarii 

Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice.

Mecanismul de feedback al pacientului reprezinta ansamblul de masuri si de proceduri 

care au drept obiectiv cresterea gradului de incredere a pacientilor in serviciile medicale 

oferite in cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacientilor cu privire la 

calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor si obligatiilor atat de 

catre pacienti, cat si de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o 

componenta de gestionare a sesizarilor ce privesc incidente de etica petrecute in 

n intermediul Consiliului de etica. 

Unitatile sanitare din sistemul de sanatate respecta urmatoarele proceduri

organizeaza procedura de selectie a membrilor Consiliului de etica 

prevederilor legale in vigoare; 

unitatile sanitare pun la dispozitia pacientilor chestionarul de evaluare

formularul de sesizare si asigura publicarea pe site-ul propriu a linkului privind 

accesul ia Formularul de sesizare online a pacientilor, formular ce va fi disponibil 

permanent pentru orice persoane interesate; 

chestionarele completate de pacienti si toate sesizarile primite de catre 

unitatile sanitare sunt inregistrate si analizate conform atributiilor consiliilor de 

etica prevazute de legislatia in vigoare; 

deciziile si analizele realizate de consiliile de etica din cadrul unitatilor sanitare 

sunt raportate la finalul fiecarui semestru/an catre Compartimentul de 

integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, conform termenelor prevazute de 

legislatia in vigoare. 

Rezultatele obtinute din analiza chestionarelor aplicate in unitatile sanitare si din 

raportarile consiliilor de etica sunt utilizate pentru aprecierea gradului de satisfactie a 

pacientilor si pentru evaluarea gradului de respectare a drepturilor acestora conferite de 

legislatia in vigoare si in vederea imbunatatirii Mecanismului de feedback al pacientului.

Ministerul Sanatatii a aprobat Mecanismul 

de feedback al pacientului in spitalele publice 

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

Circulara nr. 7/2015 a BNR privind rata dobanzii penalizatoare pentru 

deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu 

perioada de aplicare 24 februarie—23 martie 2015. 

Incepand cu perioada de aplicare 24 februarie—23 martie 2015, rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

6,50% pe an. 

BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru  

deficitul de rezerve minime obligatorii 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Sanatatii privind aprobarea implementarii 

ublice. 

reprezinta ansamblul de masuri si de proceduri 

care au drept obiectiv cresterea gradului de incredere a pacientilor in serviciile medicale 

oferite in cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacientilor cu privire la 

te, a gradului de respectare a drepturilor si obligatiilor atat de 

sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o 

componenta de gestionare a sesizarilor ce privesc incidente de etica petrecute in 

Unitatile sanitare din sistemul de sanatate respecta urmatoarele proceduri: 

organizeaza procedura de selectie a membrilor Consiliului de etica conform 

pacientilor chestionarul de evaluare, 

ul propriu a linkului privind 

accesul ia Formularul de sesizare online a pacientilor, formular ce va fi disponibil 

chestionarele completate de pacienti si toate sesizarile primite de catre 

si analizate conform atributiilor consiliilor de 

din cadrul unitatilor sanitare 

sunt raportate la finalul fiecarui semestru/an catre Compartimentul de 

integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, conform termenelor prevazute de 

licate in unitatile sanitare si din 

sunt utilizate pentru aprecierea gradului de satisfactie a 

pacientilor si pentru evaluarea gradului de respectare a drepturilor acestora conferite de 

mbunatatirii Mecanismului de feedback al pacientului. 

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

privind rata dobanzii penalizatoare pentru 

deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda nationala incepand cu 

, rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 
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In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

Circulara nr. 6/2015

minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie

februarie 2015.

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 

platite la rezervele minime 

• 0,26% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite 

• 0,29% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite 

• 0,10% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 124 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 78

pentru aplicarea prevederilor 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

prin 

Principalele prevederi 

� Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al 

municipiului Bucuresti

domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele 

aflate in proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor 

Romsilva, precum si pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, 

inregistrate in registrul agricol ca pasune/faneata, la data de 1 ianuarie 2007, conform 

clasificarii prevazute la art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

modificarile si completarile ulterioare, si identificate cadastral potrivit prevederilor Legii 

cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, alcatuiesc suprafata de pajisti care trebuie m

national. 

� Autoritatea competenta centralizeaza anual suprafetele din categoria de folosinta 

pajisti permanente prin intermediul registrului agricol

date cu suprafetele de pajisti scoase din circuitul agricol 

respectarii prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funcia

modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile ulterioare, denumita in 

continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013.

OUG privind administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente a suferit modif

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

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

Circulara nr. 6/2015 a BNR privind ratele dobanzilor platite la rezervele 

minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie

februarie 2015. 

Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie—23 februarie 2015, ratele dobanzilor 

platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele: 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 124 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

prin H.G. nr. 1.064/2013. 

Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al 

municipiului Bucuresti administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate in 

domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele 

aflate in proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor 

ecum si pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, 

inregistrate in registrul agricol ca pasune/faneata, la data de 1 ianuarie 2007, conform 

clasificarii prevazute la art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

modificarile si completarile ulterioare, si identificate cadastral potrivit prevederilor Legii 

cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, alcatuiesc suprafata de pajisti care trebuie mentinuta la nivel 

Autoritatea competenta centralizeaza anual suprafetele din categoria de folosinta 

pajisti permanente prin intermediul registrului agricol si actualizeaza anual baza de 

date cu suprafetele de pajisti scoase din circuitul agricol si cu cele recuperate, in vederea 

respectarii prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile ulterioare, denumita in 

continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013. 

OUG privind administrarea si exploatarea pajistilor  

permanente a suferit modificari 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

privind ratele dobanzilor platite la rezervele 

minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie—23 

, ratele dobanzilor 

 

in dolari SUA. 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 124 din 18 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

privind modificarea si completarea Normelor metodologice 

nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate 

Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al 

administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate in 

domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele 

aflate in proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor — 

ecum si pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, 

inregistrate in registrul agricol ca pasune/faneata, la data de 1 ianuarie 2007, conform 

clasificarii prevazute la art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si identificate cadastral potrivit prevederilor Legii 

cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si 

entinuta la nivel 

Autoritatea competenta centralizeaza anual suprafetele din categoria de folosinta 

si actualizeaza anual baza de 

si cu cele recuperate, in vederea 

respectarii prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

r nr. 18/1991, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile ulterioare, denumita in 
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In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 113/2015

Regulamentul

procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si 

procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea 

judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de 

judecator,

Principalele prevederi 

� In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri 

de transfer, se publica, de regula, in prim

internet a Consiliului Superior al Magistraturii,

toate instantele si parchetele, precum a posturilor care urmeaza a se vacanta

vacante de conducere de la 

procedurilor speciale stabilite prin lege si regulament.

Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si 

procurorilor a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 148/2015

pentru modificar

concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006.

Principalele prevederi 

� Promovarea judecatorilor si procurorilor 

tribunale, tribunale specializate, curti de apel, parchetele de pe langa aceste instante, 

precum si la Parchetul de pe langa Inalta Curte de, Casatie si Justitie

concurs, organizat la nivel

numarului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii pentru 

promovarea pe loc. Posturile vacante de conducere de la instante si parchete nu se 

ocupa prin concursul de promov

speciale stabilite prin lege si regulament.

CSM a adus modificari Regulamentului privind organizarea concursului 

de promovare a judecatorilor si procurorilor

In Mo

Hotararea nr. 8/2015

Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 

28/2005.

Principalele prevederi 

� Comisiile adopta propriul regulament de organizare si functionare

avizare Comisiei pentru regulament si spre aprobare Biroului permanent si care se 

revizuieste ori de cate ori este necesar.

Regulamentul Senatului Romaniei a suferit 

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. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 113/2015 a Plenului CSM pentru modificarea 

Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si 

procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si 

procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea 

judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de 

judecator, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 193/2006

In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri 

de transfer, se publica, de regula, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pe pagina de 

internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de executie de la 

toate instantele si parchetele, precum a posturilor care urmeaza a se vacanta

vacante de conducere de la instante si parchete nu se ocupa prin transfer ci potrivit 

procedurilor speciale stabilite prin lege si regulament. 

Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si 

procurorilor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 148/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006.

Promovarea judecatorilor si procurorilor in functii de executie, efectiva sau pe loc,

tribunale, tribunale specializate, curti de apel, parchetele de pe langa aceste instante, 

precum si la Parchetul de pe langa Inalta Curte de, Casatie si Justitie se face numai prin 

, organizat la nivel national, in limita posturilor vacante existente, respectiv a 

numarului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii pentru 

promovarea pe loc. Posturile vacante de conducere de la instante si parchete nu se 

ocupa prin concursul de promovare in functii de executie, ci potrivit procedurilor 

speciale stabilite prin lege si regulament. 

CSM a adus modificari Regulamentului privind organizarea concursului 

de promovare a judecatorilor si procurorilor 

In Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 8/2015 a Senatului Romaniei privind modificarea 

Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 

28/2005. 

Comisiile adopta propriul regulament de organizare si functionare, care se supune spre 

avizare Comisiei pentru regulament si spre aprobare Biroului permanent si care se 

revizuieste ori de cate ori este necesar. 

Regulamentul Senatului Romaniei a suferit modificari

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

pentru modificarea 

ui privind transferul si detasarea judecatorilor si 

procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si 

procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea 

judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de 

nr. 193/2006 

In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri 

a zi lucratoare a fiecarei luni, pe pagina de 

lista posturilor vacante de executie de la 

toate instantele si parchetele, precum a posturilor care urmeaza a se vacanta. Posturile 

instante si parchete nu se ocupa prin transfer ci potrivit 

Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si  

In Monitorul Oficial nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

ea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006. 

efectiva sau pe loc, la 

tribunale, tribunale specializate, curti de apel, parchetele de pe langa aceste instante, 

se face numai prin 

national, in limita posturilor vacante existente, respectiv a 

numarului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii pentru 

promovarea pe loc. Posturile vacante de conducere de la instante si parchete nu se 

are in functii de executie, ci potrivit procedurilor 

CSM a adus modificari Regulamentului privind organizarea concursului 

nitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

a Senatului Romaniei privind modificarea 

Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 

, care se supune spre 

avizare Comisiei pentru regulament si spre aprobare Biroului permanent si care se 

modificari 
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In Monitorul oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 10/2015

judecator la Curtea Constitutionala.

Principalele prevederi 

� Senatul ia act de vacantarea locului de judecator la Curtea Constitutionala

incetarii, prin demisie, a mandatului domnului judecator Toni Grebla.

� Doamna Simona-Maya Teodoroiu se numeste in functia de judecator la Curtea 

Constitutionala, pentru diferenta de mandat, respectiv 

data la care va expira mandatul de 9 ani pentru care a fost numita doamna Iulia 

Antoanella Motoc. 

Simona-Maya Teodoroiu a fost numita in functia de 

Constitutionala pana la data de 15 iunie 2019

In Monitorul Oficial nr. 124 din 18 februarie 2015 a fost 

Ordinul nr. 1

Regulamentelor

nationale si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, 

de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a 

standardelor de evaluare a furnizor

dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, precum si a 

metodologiei

dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare.

Principalele prevederi 

� Se aproba Regulamentul

evaluare a furnizorilor de servicii medicale

materiale sanitare. 

� Se aproba Regulamentul

furnizorilor de servicii medicale

sanitare de la nivelul fiecarei case de asigur

� Cererile de evaluare inregistrate la casele de asigurari de sanatate pana la data intrarii in 

vigoare a prezentului ordin se solutioneaza in vederea eliberarii deciziei de evaluare 

conform dispozitiilor legale in vigoare la data inregistra

de sanatate. 

� La data intrarii in vigoare a prezentului ordin actele, 

la nivelul subcomisiilor nationale de evaluare/comisiilor de evaluare organizate pe 

fiecare tip de furnizor de la n

temeiul Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate nr. 1.211/325/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fi predate pe baza de pr

servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare pe 

fiecare tip de furnizor/comisiilor de evaluare de la nivelul caselor de asigurari de 

sanatate constituite con

lucrarile rezultate potrivit alin. (2) vor fi predate in aceleasi conditii pe masura ce acestea 

sunt finalizate. 

Ministerul Sanatatii a aprobat Regulamentul de organizare 

functionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale

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

In Monitorul oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 10/2015 a Senatului Romaniei pentru numirea unui 

judecator la Curtea Constitutionala. 

vacantarea locului de judecator la Curtea Constitutionala

incetarii, prin demisie, a mandatului domnului judecator Toni Grebla. 

Maya Teodoroiu se numeste in functia de judecator la Curtea 

, pentru diferenta de mandat, respectiv pana la data de 15 iunie 2019

data la care va expira mandatul de 9 ani pentru care a fost numita doamna Iulia 

Maya Teodoroiu a fost numita in functia de judecator la Curtea 

Constitutionala pana la data de 15 iunie 2019 

In Monitorul Oficial nr. 124 din 18 februarie 2015 a fost 

Ordinul nr. 106/32/2015 al MS si CNAS pentru aprobarea 

Regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor 

nationale si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, 

de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a 

standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 

dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, precum si a 

metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 

dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare.

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comisiilor nationale de 

evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si 

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comisiei de evaluare a 

furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale 

sanitare de la nivelul fiecarei case de asigurari de sanatate. 

inregistrate la casele de asigurari de sanatate pana la data intrarii in 

vigoare a prezentului ordin se solutioneaza in vederea eliberarii deciziei de evaluare 

conform dispozitiilor legale in vigoare la data inregistrarii cererilor la casele de asigurari 

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin actele, documentele si lucrarile existente 

la nivelul subcomisiilor nationale de evaluare/comisiilor de evaluare organizate pe 

fiecare tip de furnizor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate, organizate in 

temeiul Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate nr. 1.211/325/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fi predate pe baza de proces-verbal comisiilor nationale de evaluare a furnizorilor de 

, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare pe 

fiecare tip de furnizor/comisiilor de evaluare de la nivelul caselor de asigurari de 

sanatate constituite conform prevederilor prezentului ordin. Actele, documentele si 

lucrarile rezultate potrivit alin. (2) vor fi predate in aceleasi conditii pe masura ce acestea 

Ministerul Sanatatii a aprobat Regulamentul de organizare 

functionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

a Senatului Romaniei pentru numirea unui 

vacantarea locului de judecator la Curtea Constitutionala, ca urmare a 

Maya Teodoroiu se numeste in functia de judecator la Curtea 

pana la data de 15 iunie 2019, 

data la care va expira mandatul de 9 ani pentru care a fost numita doamna Iulia 

judecator la Curtea 

In Monitorul Oficial nr. 124 din 18 februarie 2015 a fost publicat 

pentru aprobarea 

cadru de organizare si functionare a comisiilor 

nationale si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, 

de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a 

ilor de servicii medicale, de 

dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, precum si a 

cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 

dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare. 

cadru de organizare si functionare a comisiilor nationale de 

de medicamente si 

cadru de organizare si functionare a comisiei de evaluare a 

, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale 

inregistrate la casele de asigurari de sanatate pana la data intrarii in 

vigoare a prezentului ordin se solutioneaza in vederea eliberarii deciziei de evaluare 

rii cererilor la casele de asigurari 

documentele si lucrarile existente 

la nivelul subcomisiilor nationale de evaluare/comisiilor de evaluare organizate pe 

, organizate in 

temeiul Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate nr. 1.211/325/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor 

verbal comisiilor nationale de evaluare a furnizorilor de 

, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare pe 

fiecare tip de furnizor/comisiilor de evaluare de la nivelul caselor de asigurari de 

form prevederilor prezentului ordin. Actele, documentele si 

lucrarile rezultate potrivit alin. (2) vor fi predate in aceleasi conditii pe masura ce acestea 

Ministerul Sanatatii a aprobat Regulamentul de organizare si 

functionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale 
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In Monitorul Oficial nr. 125 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 80/2015 

privind implementarea 

defavorizate.

Principalele prevederi 

� In cazul in care, dupa distribuirea pe baza de cupoane

existenta unui stoc nedistribuit de ajutoare alimentare 

urmatoarelor etape: 

• compensare intre primariile avand stoc excedentar

neacoperite din cadrul aceluiasi judet;

• compensare intre judete care au stoc excedentar

neacoperite; 

• acordarea unei can

beneficiarilor din localitatea respectiva

Implementarea Programului operational 

Ajutorarea persoanelor defavorizate

In Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 100/2015

nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si

Principalele prevederi 

� In structura MDRAP, in 

Agentia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management 

pentru Programul operational regional 2007

management pentru Programul operational 

2007–2013, a Programului operational «Capacitate administrativa» 2014

urmatoarele autoritati de management/autoritati comune de management, autoritati 

nationale, puncte de contact/puncte nationale de contact

pentru programele finantate din FEDR

fonduri nationale si puncte de contact in materie de control pentru programele finantate 

din ENI – CBC. 

� Ministrul dezvoltarii regionale si ad

secretari de stat, numiti prin decizii ale prim

si de 2 secretari generali adjuncti, num

� Incadrarea personalului in numarul de 

face in termenele si cu procedura aplicabila fiecarei categorii de personal, prin ordin al 

ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de minimum 30 de 

zile de la data intrarii in vi

H.G. privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

In Monitorul Oficial nr. 125 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 80/2015 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 799/2014 

privind implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor 

defavorizate. 

distribuirea pe baza de cupoane, la nivelul primariilor se constata 

stoc nedistribuit de ajutoare alimentare se va proceda cu respectarea 

compensare intre primariile avand stoc excedentar si cele cu solicitari 

neacoperite din cadrul aceluiasi judet; 

compensare intre judete care au stoc excedentar si cele cu solicitari 

acordarea unei cantitati suplimentare de cel mult 2 cutii/persoana 

beneficiarilor din localitatea respectiva. 

Implementarea Programului operational  

Ajutorarea persoanelor defavorizate 

In Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 100/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului 

nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice. 

, in cadrul numarului de posturi aprobat, isi desfasoara activitatea 

Agentia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management 

pentru Programul operational regional 2007–2013 si 2014–2020, Autoritatea de 

management pentru Programul operational «Dezvoltarea capacitatii administrative» 

2013, a Programului operational «Capacitate administrativa» 2014

urmatoarele autoritati de management/autoritati comune de management, autoritati 

nationale, puncte de contact/puncte nationale de contact/persoane nationale de contact 

pentru programele finantate din FEDR–CTE, ENPI–CBC, ENI–CBC, IPA–CBC, precum si din 

fonduri nationale si puncte de contact in materie de control pentru programele finantate 

Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice este ajutat in activitatea sa de 5 

numiti prin decizii ale prim-ministrului, precum si de secretarul general 

si de 2 secretari generali adjuncti, numiti in conditiile legii. 

Incadrarea personalului in numarul de posturi si in noua structura organizatorica

face in termenele si cu procedura aplicabila fiecarei categorii de personal, prin ordin al 

ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de minimum 30 de 

zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 

H.G. privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice a suferit modificari

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 125 din 18 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 799/2014 

Programului operational Ajutorarea persoanelor 

, la nivelul primariilor se constata 

proceda cu respectarea 

si cele cu solicitari 

si cele cu solicitari 

titati suplimentare de cel mult 2 cutii/persoana 

In Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului 

nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii 

cadrul numarului de posturi aprobat, isi desfasoara activitatea 

Agentia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management 

2020, Autoritatea de 

«Dezvoltarea capacitatii administrative» 

2013, a Programului operational «Capacitate administrativa» 2014–2020 si 

urmatoarele autoritati de management/autoritati comune de management, autoritati 

/persoane nationale de contact 

CBC, precum si din 

fonduri nationale si puncte de contact in materie de control pentru programele finantate 

ministratiei publice este ajutat in activitatea sa de 5 

ministrului, precum si de secretarul general 

posturi si in noua structura organizatorica se 

face in termenele si cu procedura aplicabila fiecarei categorii de personal, prin ordin al 

ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de minimum 30 de 

H.G. privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 127 din 19 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 15/2015

Regulamentului de organizare si functionare a Directiei informare si 

relatii publice.

Principalele prevederi 

� Directia informare si relatii publice

Guvernului nr. 416/2007privind structura organizatorica si efectivele Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prezentului 

regulament. 

� Directia informare si relatii publice, denumita in continuare Directia, este unitate 

aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

specializata in conceperea, organizarea, conducerea, coordonarea si controlul 

activitatilor de informare si relatii publice, transparenta decizionala, realizare a 

publicatiilor, filmelor si materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, precum 

si in monitorizarea si analizarea permanenta a efectelor mediatice produse de misiunile 

si actiunile intreprinse de personalul M.A.I., cu scopul de a asigura o reflectare obiectiva 

in spatiul public a activitatii M.A.I.

� Directia este in coordonarea viceprim

structuri subordonate Centrul multimedia si Ce

Interne, denumit in continuareCentrul cultural al M.A.I.

� Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Directia coopereaza cu celelalte structuri din 

aparatul central si cu cele aflate in subordinea/coordonarea M.A

Obiectivul general si atributiile Directiei

� Obiectivul general al Directiei este asigurarea unei informari obiective a societatii civile

in raport cu realitatile organizationale, cu privire la demersurile institutionale si la 

directiile de actiune stabilite prin documente programatice implementate de M.A.I., 

precum si coordonarea activitatii de informare si relatii publice la nivelul M.A.I

Conducerea Directiei 

� Conducerea Directiei este asigurata de director, ajutat de doi directori adjuncti

� Directorul raspunde in fata conducerii M.A.I. de intreaga activitate pe care o 

desfasoara Directia. 

� Directorii adjuncti, aflati in subordinea nemijloc

planificarea, organizarea, desfasurarea si controlul activitatii profesionale a 

serviciilor/birourilor/ compartimentelor coordonate

� Directorul conduce intreaga activitate a Directiei

conducerile celorlalte structuri ale M.A.I., potrivit competentelor legale si a mandatului 

incredintat de conducerea M.A.I.

� Pentru aplicarea prevederilor actelor normative, 

pentru personalul din subordine

� In conditiile legii, directorul poate delega atributii din competenta sa

incredinta mandatul de reprezentare directorilor adjuncti ori altor persoane din 

subordine, dupa caz. 

MAI a aprobat Regulamentul de organizare

a Directiei informare si relatii publice

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

In Monitorul Oficial nr. 127 din 19 februarie 2015 a fost publicat 

15/2015 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Directiei informare si 

relatii publice. 

Directia informare si relatii publice este organizata si functioneaza in baza Hotararii 

Guvernului nr. 416/2007privind structura organizatorica si efectivele Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prezentului 

relatii publice, denumita in continuare Directia, este unitate 

aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit in continuare M.A.I. fiind 

specializata in conceperea, organizarea, conducerea, coordonarea si controlul 

are si relatii publice, transparenta decizionala, realizare a 

publicatiilor, filmelor si materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, precum 

si in monitorizarea si analizarea permanenta a efectelor mediatice produse de misiunile 

intreprinse de personalul M.A.I., cu scopul de a asigura o reflectare obiectiva 

in spatiul public a activitatii M.A.I. 

Directia este in coordonarea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne

structuri subordonate Centrul multimedia si Centrul cultural al Ministerului Afacerilor 

Interne, denumit in continuareCentrul cultural al M.A.I. 

Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Directia coopereaza cu celelalte structuri din 

aparatul central si cu cele aflate in subordinea/coordonarea M.A.I. 

Obiectivul general si atributiile Directiei 

Obiectivul general al Directiei este asigurarea unei informari obiective a societatii civile

in raport cu realitatile organizationale, cu privire la demersurile institutionale si la 

directiile de actiune stabilite prin documente programatice implementate de M.A.I., 

precum si coordonarea activitatii de informare si relatii publice la nivelul M.A.I

este asigurata de director, ajutat de doi directori adjuncti

Directorul raspunde in fata conducerii M.A.I. de intreaga activitate pe care o 

, aflati in subordinea nemijlocita a directorului, raspund 

planificarea, organizarea, desfasurarea si controlul activitatii profesionale a 

serviciilor/birourilor/ compartimentelor coordonate. 

Directorul conduce intreaga activitate a Directiei, pe care o reprezinta in relatiile cu 

ducerile celorlalte structuri ale M.A.I., potrivit competentelor legale si a mandatului 

incredintat de conducerea M.A.I. 

Pentru aplicarea prevederilor actelor normative, directorul emite dispozitii obligatorii 

pentru personalul din subordine. 

directorul poate delega atributii din competenta sa 

incredinta mandatul de reprezentare directorilor adjuncti ori altor persoane din 

MAI a aprobat Regulamentul de organizare 

Directiei informare si relatii publice 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 127 din 19 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Directiei informare si 

este organizata si functioneaza in baza Hotararii 

Guvernului nr. 416/2007privind structura organizatorica si efectivele Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prezentului 

relatii publice, denumita in continuare Directia, este unitate a 

, denumit in continuare M.A.I. fiind 

specializata in conceperea, organizarea, conducerea, coordonarea si controlul 

are si relatii publice, transparenta decizionala, realizare a 

publicatiilor, filmelor si materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, precum 

si in monitorizarea si analizarea permanenta a efectelor mediatice produse de misiunile 

intreprinse de personalul M.A.I., cu scopul de a asigura o reflectare obiectiva 

ministrului, ministrul afacerilor interne, si are ca 

ntrul cultural al Ministerului Afacerilor 

Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Directia coopereaza cu celelalte structuri din 

Obiectivul general al Directiei este asigurarea unei informari obiective a societatii civile 

in raport cu realitatile organizationale, cu privire la demersurile institutionale si la 

directiile de actiune stabilite prin documente programatice implementate de M.A.I., 

precum si coordonarea activitatii de informare si relatii publice la nivelul M.A.I. 

este asigurata de director, ajutat de doi directori adjuncti. 

Directorul raspunde in fata conducerii M.A.I. de intreaga activitate pe care o 

ita a directorului, raspund de 

planificarea, organizarea, desfasurarea si controlul activitatii profesionale a 

, pe care o reprezinta in relatiile cu 

ducerile celorlalte structuri ale M.A.I., potrivit competentelor legale si a mandatului 

directorul emite dispozitii obligatorii 

 sau poate 

incredinta mandatul de reprezentare directorilor adjuncti ori altor persoane din 
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In Monitorul Oficial nr. 123 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 81/2015

urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 

stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

1.053/2014.

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015, plafon

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile 

ulterioare, este de 350 milioane lei

� Finantatorii care nu au transmis 

pe care le vor aplica in legatura cu finantarile acordate in cadrul Programului, precum si 

valoarea estimata a garantiilor care urmeaza sa fie acordate in cadrul Programului in 

termenul prevazut la art. 27, le 

2015. 

Normele de aplicare a Programului de stimulare a cumpararii de 

autoturisme noi au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 3191/2015

aprobarea Metodologiei privind recunoasterea automata a calitatii de 

conducator de doctorat, in Romania, pentru persoanele care au obtinut 

aceasta calitate in una dintre tarile Uniunii Europene, al

Economic European si in Confederatia Elvetiana si in universitati de 

prestigiu ale lumii.

Principalele prevederi 

� Calitatea de conducator de doctorat

universitare de doctorat aprobate conform prevederilor legale in vigoare.

� Dosarul pentru recunoasterea automata a calitatii 

• cerere-tip completata si sem

• diploma de doctor

echivalare/recunoastere a diplomei de doctor obtinute in strainatate 

legalizata; 

• adeverinta/diploma care sa ateste calitatea de conducator de doctorat

copie si traducere legalizata;

• adeverinta emisa de autoritatea guvernamentala ori de conducerea institutiei de 

invatamant superior sau de cercetare

origine – in original si traducere 

• curriculum vitae al solicitantului;

• lista de lucrari ale solicitantului

• actul de identitate

• dovada achitarii taxei
 

Recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat pentru cei 

care au obtinut calitatea in 

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. 123 din 17 februarie 2015 a fost publicata 

nr. 81/2015 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 

imulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

1.053/2014. 

plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile 

este de 350 milioane lei.  

Finantatorii care nu au transmis cererile de inscriere in Program, nivelul costurilor totale 

pe care le vor aplica in legatura cu finantarile acordate in cadrul Programului, precum si 

valoarea estimata a garantiilor care urmeaza sa fie acordate in cadrul Programului in 

termenul prevazut la art. 27, le pot transmite F.N.G.C.I.M.M. si M.F.P. pana la 2 martie 

Normele de aplicare a Programului de stimulare a cumpararii de 

autoturisme noi au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 3191/2015 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru 

aprobarea Metodologiei privind recunoasterea automata a calitatii de 

conducator de doctorat, in Romania, pentru persoanele care au obtinut 

aceasta calitate in una dintre tarile Uniunii Europene, ale Spatiului 

Economic European si in Confederatia Elvetiana si in universitati de 

prestigiu ale lumii. 

conducator de doctorat se recunoaste in unul dintre domeniile de studii 

universitare de doctorat aprobate conform prevederilor legale in vigoare. 

Dosarul pentru recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat

completata si semnata de solicitant, in original; 

diploma de doctor obtinuta in Romania sau atestatul de 

echivalare/recunoastere a diplomei de doctor obtinute in strainatate 

ploma care sa ateste calitatea de conducator de doctorat

copie si traducere legalizata; 

emisa de autoritatea guvernamentala ori de conducerea institutiei de 

invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare recunoscuta legal in statul de 

in original si traducere legalizata; 

al solicitantului; 

lista de lucrari ale solicitantului; 

actul de identitate, in copie; 

dovada achitarii taxei pentru evaluarea dosarului, in valoare de 50 de lei.

Recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat pentru cei 

care au obtinut calitatea in una dintre tarile UE 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 123 din 17 februarie 2015 a fost publicata H.G. 

pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de 

imulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, cu modificarile si completarile 

, nivelul costurilor totale 

pe care le vor aplica in legatura cu finantarile acordate in cadrul Programului, precum si 

valoarea estimata a garantiilor care urmeaza sa fie acordate in cadrul Programului in 

G.C.I.M.M. si M.F.P. pana la 2 martie 

Normele de aplicare a Programului de stimulare a cumpararii de 

In Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru 

aprobarea Metodologiei privind recunoasterea automata a calitatii de 

conducator de doctorat, in Romania, pentru persoanele care au obtinut 

e Spatiului 

Economic European si in Confederatia Elvetiana si in universitati de 

se recunoaste in unul dintre domeniile de studii 

de conducator de doctorat include: 

obtinuta in Romania sau atestatul de 

echivalare/recunoastere a diplomei de doctor obtinute in strainatate – in copie 

ploma care sa ateste calitatea de conducator de doctorat, in 

emisa de autoritatea guvernamentala ori de conducerea institutiei de 

dezvoltare recunoscuta legal in statul de 

pentru evaluarea dosarului, in valoare de 50 de lei. 

Recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat pentru cei 
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In Monitorul Oficial nr. 129 din 19 februar

nr. 3165/2015

aprobarea Metodologiei

de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul 

universi

Principalele prevederi 

� Metodologia-cadru stabileste 

studii universitare de licenta, master si doctorat pentru anul universitar 2015

� Institutiile de invatamant superior 

organizare a admiterii la programele de studii oferite

proprie, strategia institutionala, precum si cu cerintele pietei fortei de munca.

� In baza autonomiei universitare

invatamant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program si ciclu de 

studii universitare in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv 

artistice sau sportive ale candidatilo

� Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor, prin afisare la 

sediul institutiilor si pe pagina web proprie, informatii

• regulamentul propriu de admitere

• oferta anuala de scolarizare

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

• conditiile si documentele necesare pentru inscriere

• perioadele sesiunilor de admitere

• modalitatea si probele de concurs

• facilitatile sau conditiile speciale

• taxele de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii

• alte informatii utile candidatilor

� Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentru 

organizarea si desfasurarea concursului de admitere.

Organizarea admiterii 

� Potrivit legii, institutiile de invatamant superior organizeaza concurs de admitere 

pentru fiecare ciclu de studii universitare

� Pentru ciclul de studii universitare de licenta

licenta/programe de studii ac

institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

� Pentru ciclul de studii universitare de master

studii acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare.

� Pentru ciclul de studii universitare de doctorat

studii universitare de doctorat aprobate, in conformitate cu prevederile 

� Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant pentru studiile 

universitare mentionate se poate organiza in sesiuni, in conditii identice, inainte de 

inceperea anului universitar.

Organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de 

master si de doctorat pentru anul univers

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

In Monitorul Oficial nr. 129 din 19 februarie 2015 a fost publicat 

nr. 3165/2015 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile 

de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul 

universitar 2015–2016. 

cadru stabileste cadrul general pentru organizarea admiterii in ciclurile de 

studii universitare de licenta, master si doctorat pentru anul universitar 2015

Institutiile de invatamant superior elaboreaza si aplica propriul regulament de 

organizare a admiterii la programele de studii oferite, in concordanta cu misiunea 

proprie, strategia institutionala, precum si cu cerintele pietei fortei de munca.

autonomiei universitare si cu asumarea raspunderii publice, institutiile de 

invatamant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program si ciclu de 

studii universitare in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv 

artistice sau sportive ale candidatilor. 

Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor, prin afisare la 

sediul institutiilor si pe pagina web proprie, informatii privind: 

regulamentul propriu de admitere; 

oferta anuala de scolarizare, in conformitate cu prevederile art. 138 din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

conditiile si documentele necesare pentru inscriere; 

perioadele sesiunilor de admitere; 

modalitatea si probele de concurs; 

facilitatile sau conditiile speciale; 

axele de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii; 

alte informatii utile candidatilor. 

Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentru 

organizarea si desfasurarea concursului de admitere. 

institutiile de invatamant superior organizeaza concurs de admitere 

pentru fiecare ciclu de studii universitare. 

ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de 

licenta/programe de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul 

institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizeaza la programele de 

cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. 

ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaza in domeniile de 

studii universitare de doctorat aprobate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant pentru studiile 

mentionate se poate organiza in sesiuni, in conditii identice, inainte de 

inceperea anului universitar. 

Organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de 

master si de doctorat pentru anul universitar 2015–2016

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

al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru 

cadru privind organizarea admiterii in ciclurile 

de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul 

cadrul general pentru organizarea admiterii in ciclurile de 

studii universitare de licenta, master si doctorat pentru anul universitar 2015–2016. 

elaboreaza si aplica propriul regulament de 

, in concordanta cu misiunea 

proprie, strategia institutionala, precum si cu cerintele pietei fortei de munca. 

raspunderii publice, institutiile de 

invatamant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program si ciclu de 

studii universitare in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv 

Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor, prin afisare la 

rt. 138 din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentru 

institutiile de invatamant superior organizeaza concurs de admitere 

, admiterea se organizeaza pe domenii de 

reditate sau autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul 

institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

, admiterea se realizeaza la programele de 

cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu 

, admiterea se realizeaza in domeniile de 

legale in vigoare. 

Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant pentru studiile 

mentionate se poate organiza in sesiuni, in conditii identice, inainte de 

Organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de 

2016 
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 In Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 10 

iulie 2012 in 
 

Principalele prevederi 

� La baza cauzei se afla o cerere 

acestui stat, doamnele Ligia Lancranjan Franchini si Mariana Stoicoi si domnul Nicolae 

Zaharie (reclamantii) au sesizat Curtea in data de 13 iulie 2005, conform art. 34 din 

Conventia pentru apararea 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la 

Conventie 

� Reclamantii pretind ca anularea hotararii definitive din 28 mai 2002 prin admiterea 

recursului in anulare formulat de procurorul general aduce atingere principiului 

securitatii raporturilor juridice si drepturilor lor privitoare la bunuri. Acestia invoca art. 6 

§ 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care, in ceea ce pri

aspectele aplicabile 

� Cu privire la admisibilitate

� Curtea constata ca cererea este corect fondata, in sensul art. 35 § 3 (a) din Conventie. Pe 

de alta parte, Curtea arata ca nu gaseste niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare 

o va declara admisibila. 

Cu privire la fond 

� Reclamantii sustin ca prin admiterea recursului in anulare al procurorului general, 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a procedat la o noua analizare a cazului

ca prin suprimarea obligatiei autoritatilor interne 

amplasamente, inalta Curte le

aceste terenuri. 

� Curtea a tratat de nenumarate ori cazuri referitoare la situatii asemanatoare celei 

prezentate in aceasta spet

Conventie si din Protocolul nr. 1 la Conventie

date in mod definitiv unui litigiu si de atingere

� Analizand prezentul caz, Curtea

argument convingator care sa poata duce la o concluzie diferita

inalta Curte de Casatie si Justitie, sesizata de procurorul general, a reanalizat cazul si, 

printr-o interpretare diferita de cea prevazuta in legislatia interna, a anulat hotararea 

definitiva care reconstituia dreptul de proprietate al reclamantilor asupra terenurilor 

care au apartinut parintilor lor. Cu siguranta, reclamantii au ramas in posesia terenurilor 

aflate in litigiu, insa titlul lor de proprietate si posesia au devenit precare ca urmare a 

anularii hotararii din 28 mai 2002.

� Cum Guvernul nu a demonstrat ca dupa hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

autoritatile interne au confirmat titlul de propr

ca anularea hotararii definitive din 28 mai 2002 a incalcat principiul securitatii 

raporturilor juridice, aducand atingere dreptului reclamantilor la un proces echitabil si 

dreptului pe care acestia il au de a le f

CEDO a condamnat Romania pentru incalcarea art. 6 § 1 din Conventie si 

art. 1 din Protocolul nr. 1 in cauza Lancranjan Franchini si altii

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. 118 din 16 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 10 

iulie 2012 in Cauza Lancranjan Franchini si altii contra Romaniei

a baza cauzei se afla o cerere formulata impotriva Romaniei, prin care trei cetateni ai 

acestui stat, doamnele Ligia Lancranjan Franchini si Mariana Stoicoi si domnul Nicolae 

Zaharie (reclamantii) au sesizat Curtea in data de 13 iulie 2005, conform art. 34 din 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la 

Reclamantii pretind ca anularea hotararii definitive din 28 mai 2002 prin admiterea 

recursului in anulare formulat de procurorul general aduce atingere principiului 

securitatii raporturilor juridice si drepturilor lor privitoare la bunuri. Acestia invoca art. 6 

§ 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care, in ceea ce pri

Cu privire la admisibilitate 

Curtea constata ca cererea este corect fondata, in sensul art. 35 § 3 (a) din Conventie. Pe 

de alta parte, Curtea arata ca nu gaseste niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare 

Reclamantii sustin ca prin admiterea recursului in anulare al procurorului general, 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a procedat la o noua analizare a cazului. Acestia expun 

ca prin suprimarea obligatiei autoritatilor interne de a le restitui terenurile pe vechile 

amplasamente, inalta Curte le-a adus atingere dreptului lor de proprietate in legatura cu 

Curtea a tratat de nenumarate ori cazuri referitoare la situatii asemanatoare celei 

prezentate in aceasta speta, concluzionand ca s-au incalcat articolele 6 § 1 din 

Conventie si din Protocolul nr. 1 la Conventie, pe motiv de repunere in cauza a solutiei 

date in mod definitiv unui litigiu si de atingere adusa bunurilor reclamantilor.

Curtea considera ca Guvernul nu a furnizat niciun fapt si niciun 

argument convingator care sa poata duce la o concluzie diferita. In special, arata ca 

inalta Curte de Casatie si Justitie, sesizata de procurorul general, a reanalizat cazul si, 

re diferita de cea prevazuta in legislatia interna, a anulat hotararea 

definitiva care reconstituia dreptul de proprietate al reclamantilor asupra terenurilor 

care au apartinut parintilor lor. Cu siguranta, reclamantii au ramas in posesia terenurilor 

e in litigiu, insa titlul lor de proprietate si posesia au devenit precare ca urmare a 

anularii hotararii din 28 mai 2002. 

Guvernul nu a demonstrat ca dupa hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

autoritatile interne au confirmat titlul de proprietate al reclamantilor, Curtea considera 

ca anularea hotararii definitive din 28 mai 2002 a incalcat principiul securitatii 

raporturilor juridice, aducand atingere dreptului reclamantilor la un proces echitabil si 

dreptului pe care acestia il au de a le fi respectate bunurile. 

CEDO a condamnat Romania pentru incalcarea art. 6 § 1 din Conventie si 

art. 1 din Protocolul nr. 1 in cauza Lancranjan Franchini si altii

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2015 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 10 

Cauza Lancranjan Franchini si altii contra Romaniei. 

formulata impotriva Romaniei, prin care trei cetateni ai 

acestui stat, doamnele Ligia Lancranjan Franchini si Mariana Stoicoi si domnul Nicolae 

Zaharie (reclamantii) au sesizat Curtea in data de 13 iulie 2005, conform art. 34 din 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).  

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la 

Reclamantii pretind ca anularea hotararii definitive din 28 mai 2002 prin admiterea 

recursului in anulare formulat de procurorul general aduce atingere principiului 

securitatii raporturilor juridice si drepturilor lor privitoare la bunuri. Acestia invoca art. 6 

§ 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care, in ceea ce priveste 

Curtea constata ca cererea este corect fondata, in sensul art. 35 § 3 (a) din Conventie. Pe 

de alta parte, Curtea arata ca nu gaseste niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare 

Reclamantii sustin ca prin admiterea recursului in anulare al procurorului general, 

. Acestia expun 

de a le restitui terenurile pe vechile 

a adus atingere dreptului lor de proprietate in legatura cu 

Curtea a tratat de nenumarate ori cazuri referitoare la situatii asemanatoare celei 

au incalcat articolele 6 § 1 din 

, pe motiv de repunere in cauza a solutiei 

. 

considera ca Guvernul nu a furnizat niciun fapt si niciun 

. In special, arata ca 

inalta Curte de Casatie si Justitie, sesizata de procurorul general, a reanalizat cazul si, 

re diferita de cea prevazuta in legislatia interna, a anulat hotararea 

definitiva care reconstituia dreptul de proprietate al reclamantilor asupra terenurilor 

care au apartinut parintilor lor. Cu siguranta, reclamantii au ramas in posesia terenurilor 

e in litigiu, insa titlul lor de proprietate si posesia au devenit precare ca urmare a 

Guvernul nu a demonstrat ca dupa hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

, Curtea considera 

ca anularea hotararii definitive din 28 mai 2002 a incalcat principiul securitatii 

raporturilor juridice, aducand atingere dreptului reclamantilor la un proces echitabil si 

CEDO a condamnat Romania pentru incalcarea art. 6 § 1 din Conventie si 

art. 1 din Protocolul nr. 1 in cauza Lancranjan Franchini si altii 
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  � Aceste elemente sunt suficiente pentru ca Curtea sa concluzioneze ca s-au incalcat art. 

6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1. 

Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie 

� Reclamantii solicita 305.000 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu material si moral suferit. 

Acestia furnizeaza un raport de expertiza prin care se stabileste valoarea terenurilor in 

litigiu la suma de 105.000 euro. 

� Curtea aminteste ca o hotarare prin care se constata o incalcare antreneaza pentru 

statul parat o obligatie juridica, conform Conventiei, de a pune capat incalcarii si de a 

remedia consecintele acesteia. Atunci cand legislatia interna nu permite decat 

remedierea imperfecta a consecintelor acestei incalcari, art. 41 din Conventie confera 

Curtii puterea de a acorda o reparatie partii lezate prin actul sau omisiunea fata de care 

s-a constatat o incalcare a Conventiei. 

� In speta, Curtea considera ca prin confirmarea titlului de proprietate al reclamantilor si 

a punerii lor in posesie, in conformitate cu hotararea definitiva din 28 mai 2002 a Curtii 

de Apel Alba Iulia, reclamantii ar fi repusi intr-o situatie pe cat posibil echivalenta celei 

in care s-ar fi gasit daca nu ar fi fost incalcate prevederile art. 6 § 1 din Conventie si 1 

din Protocolul nr. 1 la Conventie. 

� Curtea decide ca in termen de 3 luni de la pronuntarea prezentei hotarari, in cazul in 

care statul parat nu procedeaza la operatiunile citate anterior, Guvernul va trebui sa 

plateasca reclamantilor, cu titlu de daune materiale, o suma corespunzand valorii 

acestor terenuri. Tinand cont de elementele furnizate de catre parti, Curtea considera 

ca s-ar cuveni ca reclamantilor sa li se acorde 37.000 euro cu titlu de daune materiale. 

� Mai mult, Curtea considera ca reclamantii au suferit un prejudiciu moral, in special 

datorita frustrarii provocate prin anularea hotararii definitive pronuntate in favoarea lor. 

� Avand in vedere elementele dosarului, Curtea considera ca se cuvine sa acorde 

reclamantilor, in comun, suma de 3.000 de euro, cu titlu de daune morale. 

� In unanimitate, Curtea: 

� 1. A declarat cererea admisibila; 

� 2. A hotart ca s-au incalcat prevederile art. 6 § 1 din Conventie si 1 din Protocolul nr. 1; 

� 3. A hotarat: 

• ca in termen de 3 luni statul parat trebuie sa confirme valabilitatea titlului de 

proprietate al reclamantilor si a punerii lor in posesie cu terenurile mentionate 

in hotararea definitiva din 28 mai 2002 a Curtii de Apel Alba Iulia; 

• ca, in cazul in care nu se duc la indeplinire aceste operatiuni, statul parat trebuie 

sa plateasca reclamantilor, in comun, in acelasi termen de 3 luni, suma de 

37.000 euro (treizecisisaptemii euro), plus orice suma care ar putea fi datorata 

cu titlu de impozit, pentru daune materiale; 

• ca, in orice situatie, statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in comun, in 

termenul mentionat mai sus, suma de 3.000 de euro (treimii euro) pentru 

daune morale, plus orice alta suma care ar putea fi datorata cu titlu de impozit; 

• ca sumele respective se vor converti in moneda statului parat, la cursul aplicabil 

la data platii; 

• ca, incepand cu data expirarii termenului mentionat si pana in momentul platii, 

aceste sume se vor majora cu o dobanda simpla, a carei rata va fi aceeasi cu cea 

prevazuta pentru facilitatea de pret marginal a Bancii Centrale Europene 

aplicabile la momentul respectiv, majorata cu 3 puncte procentuale; 

� 4. A respins cererea de reparatie echitabila pentru surplus. 
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In Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 724 din 16 decembri

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza 

a doua din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

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

preluate in 

Principalele prevederi 

� Prin incheierea din 24 ianuarie 2014 si Sentinta civila nr. 15.

2013 Tribunalul Cluj — Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte 

de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013

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

preluate in mod abuziv in perioada

� In motivarea exceptiei de neconstitutiona

4 dinLegea nr. 165/2013 contravin normelor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 

alin. (1) si (2), art. 20,art. 21 alin. (1)

interpretate si analizate in lumina prevederilor Conventiei pentru apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor 

Omului. 

� Curtea Constitutionala a decis cu unanimitate de voturi respingerea

inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua 

raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru 

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

mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

art. 11 alin. (1) si (2) din Legea nr. 165/2013. 

de neconstitutionalitate ridicata de aceeasi autori in aceleasi dosare ale aceleiasi 

instante judecatoresti si constata ca dispozitiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

art. 21alin. (6) si (9) si art. 31 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 s

raport cu criticile formulate.

� Cu majoritate de voturi

neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

art. 17alin. (1) lit. a) din Legea nr

formulate. 

� In cadrul opiniei separate a Presedintelui Curtii Constitutionale Augustin Zegrean si a 

Judecatorilor Daniel Marius Morar, Pusk

arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara

referitoare la dispozitiileart. 4 teza a doua raportate la cele ale la art. 17 alin. (1) lit. a) din 

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

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

in Romania trebuia admisa si trebuia constatat ca dispozitiile mentionate sunt 

constitutionale in masura in care se aplica deciziilor/dispozitiilor/ ordinelor/ 

hotararilor entitatilor investite de lege care contin propunerea de acordare de masuri 

compensatorii emise dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 165/2013

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate

a art. 4 din Legea nr. 165/2013

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. 120 din 16 februarie 2015 a fost publicata 

Decizia nr. 724 din 16 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza 

a doua din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

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

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

ianuarie 2014 si Sentinta civila nr. 15.204/2013 din 18 noiembrie 

Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte 

de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind masurile 

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

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 

4 dinLegea nr. 165/2013 contravin normelor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 

alin. (1) si (2), art. 20,art. 21 alin. (1)—(3) si ale art. 44, astfel cum acestea trebuie 

te in lumina prevederilor Conventiei pentru apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor 

Curtea Constitutionala a decis cu unanimitate de voturi respingerea, ca devenita 

a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua 

raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru 

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

a regimului comunist in Romania. Respingerea, ca inadmisibila, a 

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

si (2) din Legea nr. 165/2013. Respingerea, ca neintemeiata, a 

de neconstitutionalitate ridicata de aceeasi autori in aceleasi dosare ale aceleiasi 

instante judecatoresti si constata ca dispozitiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

art. 21alin. (6) si (9) si art. 31 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 sunt constitutionale, in 

raport cu criticile formulate. 

Cu majoritate de voturi, respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

art. 17alin. (1) lit. a) din Legea nr. 165/2013 sunt constitutionale, in raport cu criticile 

opiniei separate a Presedintelui Curtii Constitutionale Augustin Zegrean si a 

Judecatorilor Daniel Marius Morar, Puskas Valentin Zoltan si Mircea Stefan Minea

d cu opinia majoritara, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate

referitoare la dispozitiileart. 4 teza a doua raportate la cele ale la art. 17 alin. (1) lit. a) din 

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

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

trebuia admisa si trebuia constatat ca dispozitiile mentionate sunt 

constitutionale in masura in care se aplica deciziilor/dispozitiilor/ ordinelor/ 

hotararilor entitatilor investite de lege care contin propunerea de acordare de masuri 

compensatorii emise dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 165/2013. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate

a art. 4 din Legea nr. 165/2013 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2015 a fost publicata 

e 2014 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza 

a doua din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

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

mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 

204/2013 din 18 noiembrie 

Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte 

de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

privind masurile 

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

autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 

4 dinLegea nr. 165/2013 contravin normelor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 

(3) si ale art. 44, astfel cum acestea trebuie 

te in lumina prevederilor Conventiei pentru apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor 

, ca devenita 

a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua 

raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru 

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

Respingerea, ca inadmisibila, a 

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

Respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei 

de neconstitutionalitate ridicata de aceeasi autori in aceleasi dosare ale aceleiasi 

instante judecatoresti si constata ca dispozitiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

unt constitutionale, in 

espingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale 

. 165/2013 sunt constitutionale, in raport cu criticile 

opiniei separate a Presedintelui Curtii Constitutionale Augustin Zegrean si a 

n si Mircea Stefan Minea se 

consideram ca exceptia de neconstitutionalitate 

referitoare la dispozitiileart. 4 teza a doua raportate la cele ale la art. 17 alin. (1) lit. a) din 

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

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

trebuia admisa si trebuia constatat ca dispozitiile mentionate sunt 

constitutionale in masura in care se aplica deciziilor/dispozitiilor/ ordinelor/ 

hotararilor entitatilor investite de lege care contin propunerea de acordare de masuri 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 
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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. 63/2014 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative din domeniul agriculturii 

� Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici si mijlocii 

� Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din O.G. nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand 

cultelor religioase recunoscute din Romania 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din O.G. 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

� Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea 

O.U.G. nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa 

de Economii si Consemnatiuni C.E.C -S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 20/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei 

salbatice 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

122/2006 privind azilul in Romania 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia 

cetatenilor romani care lucreaza in strainatate 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 

nr. 195/2005 privind protectia mediului 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea 

activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale 

nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali publicata in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 
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  Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa privind desfiintarea societatilor comerciale, ONG-urilor si fundatiilor sub 

acoperire 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea 

situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului 

� Propunere legislativa privind unele masuri de efectuare a retinerilor din veniturile obtinute de 

persoanele fizice din contracte privind raporturi de munca, in baza unor titluri executorii 

� Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri 

pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul 

de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 

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

concesiune de servicii 

� Propunere legislativa privind modificarea art. II din Legea nr. 219/2013 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in 

O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul 

ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Proiect de lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative si 

a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 

� Proiect de lege privind administratorii de fonduri de investitii alternative 
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Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza cauza C-567/13 Nora Baczo si Janos Istvan Vizsnyiczai / 

Raiffeisen Bank Zrt 

 
Curtea declara ca directiva 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 56 din 16 februarie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

Noul Cod fiscal si Noul Cod de procedura fiscala 

puse in dezbatere  
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 18 februarie 

proiectele de lege privind Codul fiscal si Codul de procedura fiscala. 

SCHIMBARILE PROPUSE IN NOILE CODURI: 
 

1. Scaderea TVA, pentru a sustine economia si veniturile clasei de mijloc  

a. 20% de la 1 ianuarie 2016; 18% de la 1 ianuarie 2018; 

b. 9% la carne, peste, legume si fructe, de la 1 ianuarie 2016; 

c. Introducerea taxarii inverse pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel  

2. Scaderea cotei unice 

a. 14%, de la 1 ianuarie 2019 (atat pentru impozit pe venit, cat si pentru impozit pe profit); 

3. Reducerea fiscalitatii pentru microintreprinderile active, in paralel cu penalizarea 

microintreprinderilor fara angajati 

a. 1% pentru microintreprinderile cu peste 2 salariati  

b. 3% pentru microintreprinderile cu un salariat 

c. 3%+1530 lei trimestrial, pentru microintreprinderile fara salariati 

4. Eliminare impozit pe dividende, incepand cu 1 ianuarie 2016. Masura ajuta la eliminarea 

dublei impozitari, la cresterea competitivitatii Romaniei si la mentinerea in tara a capitalului. 

5. Scaderea accizei la mai multe produse, inclusiv benzina si motorina. Scaderea accizei la 

alcool, bere si vinuri spumoase (mare parte din consum se realizeaza din productia nationala), in 

paralel cu cresterea accizei la bauturile fermentate linistite. 

6. Reducerea cotei contributiilor de asigurari sociale de stat pentru conditii normale de 

munca, din 2017 

a. Reducere contributii la angajat, de la 10,5% la 7,5%, de la 1 ianuarie 2017  

b. Reducere contributii la angajator, de la 15,8% la 13,5%, de la 1 ianuarie 2017  

7. Cresterea sumei neimpozabile pentru veniturile din pensii la determinarea impozitului pe 

venit – in prezent plafonul neimpozabil este de 1000 lei, iar acesta va creste la 1050 lei in anul 

2016 si cu cate 50 lei in fiecare an fiscal pana se va ajunge la valoarea de 1200 lei lunar.  

8. Extinderea bazelor impozabile in cazul contributiilor de asigurari sociale si contributiilor de 

asigurari de sanatate si plafonarea acesteia la 5 castiguri salariale medii brute pe tara.  

9. Eliminarea impozitului pe constructii, incepand cu 1 ianuarie 2016. Masura necesara pentru 

cresterea investitiilor si a competitivitatii interne.  

10. Neimpozitarea totala a cheltuielilor efectuate de angajatori pentru pregatirea 

profesionala si perfectionarea angajatilor.  

11. Marirea marjelor in care autoritatile locale pot decide cu privire la impozitele si taxele 

locale (pentru o mai mare descentralizare a deciziei)  

12. Eliminarea a 19 taxe si impozite.  

13. Pentru cei cu venituri reduse din salarii (de pana la 1.000 lei/luna brut) a fost majorat 

nivelul deducerilor personale acordate in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere (de 

la un maxim de 650 lei/luna la 800 lei/luna).  

14. Reducerea impozitului cu 50% pentru mijloacele de transport hibride.  

15. Se introduce reglementarea principiului „in dubio contra fiscum” (in caz de dubiu cu 

privire la norma fiscala, interpretarea se face in favoarea contribuabilului). 

  
� 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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MAI propune noi dispozitii privind combaterea traficului de droguri 

Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole 

 

  

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 19 februarie un 

proiect de lege pentru modificarea Legii 143/2000 privind 

prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform proiectului, cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluarii consumatorului si de 

derularea programelor psihologice si sociale sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul 

aprobat Ministerului Afacerilor Interne, in limita fondurilor aprobate Agentiei Nationale Antidrog. 

 

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul pentru aplicarea 

dispozitiilor prezentei legi se modifica in mod corespunzator. 

  

� 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. 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 20 februarie un 

proiect de ordin privind Procedura de anulare a impozitului pe 

venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale 

accesorii aferente acestuia. 

Conform referatului de aprobare, prin proiect ordin se reglementeaza urmatoarele: 

� Detalierea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca contribuabilii pentru a beneficia de 

facilitatea prevazuta de lege. 

� Definirea organului fiscal competent din cadrul ANAF, pentru acordarea facilitatii.  

� Modalitatea prin care contribuabilii isi manifesta intentia de a beneficia de aceasta facilitate, 

respectiv depunerea unei cereri de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole 

datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia. De asemenea 

sunt reglementate si elementele pe care trebuie sa le cuprinda respectiva cerere. 

� Modalitatea de determinare a gradului de calamitate al productiei agricole luand in considerare 

productia aferenta unei grupe de produse vegetale sau grupe de animale de pe raza aceleiasi 

unitati administrativ-teritoriale sau de pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale, dupa 

caz. 

� Stabilirea impozitului pe venitul agricol ce urmeaza sa fie anulat prin aplicarea gradului de 

calamitate la impozitul pe venitul anual determinat potrivit Codului fiscal. 

� Modul concret prin care se solutioneaza cererea contribuabilului. Astfel, organul fiscal com-

petent emite: decizie de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru 

anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia in situatia in care sunt indepli-

nite conditiile prevazute de lege, respectiv decizie de respingere a cererii de anulare a impozi-

tului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale 

accesorii aferente acestuia in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. 

  

� 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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  • Presedintele Romaniei a semnat in data de 23 feb

reexaminare asupra Legii pentru acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii 

Internationale de Justitie. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

Cereri de reexaminare 

• Presedintele Romaniei a semnat in data de 23 februarie cererea de 

reexaminare asupra Legii pentru acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii 

 Legalis.ro. 



 

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

  

Va dorim lectura placuta 

 

Autor: 

Drept penal. Partea generala
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Una dintre cele mai performante carti de Drept penal

Intrarea in vigoare a noului Cod penal atrage dupa sine 
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Elaborata de unul dintre membrii comisiei de 

Drept penal. 

contine un comentariu 

tutii de drept 

penal in scopul intelegerii intentiei legiuito-

rului, dar si a modului in care se vor aplica in 

Sunt prezentate solutiile jurisprudentiale 

e de Inalta Curte de Casatie si Justi-

tie sau de Curtea Constitutionala, precum si 

jurisprudenta recenta a instantelor nationale 

in interpretarea si aplicarea noului Cod penal. 

Una dintre cele mai performante carti de Drept penal 

Intrarea in vigoare a noului Cod penal atrage dupa sine  

estructurarea teoriei infractiunii si a unor institutii de baza ale  
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Pachete tematice Legalis® 

 

Instrumente indispensabile in Legalis® - Tabelul modificarilor unui act 

Stiati ca toate modificarile aduse unui act normativ sunt disponibile chiar in prima pagina a 

actului, in tabelul actelor modificatoare? 

Cum se identifica actele modificatoare ale unui act normativ in Legalis® 

Atunci cand vizualizati un document (de regula, un act normativ), daca acel act a fost modificat cel putin 

o data de la publicarea sa, tabelul modificarilor va fi prezent in prima pagina a actului. 

Explicatiile informatiilor prezente in tabel 

• Nr. – actele modificatoare sunt ordonate intotdeauna de la cea mai recenta modificare 

la cea mai veche 

• Titlu -  denumirea actului care modifica actul consultat este prezenta in tabel. Linkul 

inserat pe titlul actului va da posibilitatea de a-l accesa direct. 

• Data – este data publicarii actului normativ modificator in Monitorul Oficial 

• M. Of. – numarul Monitorului Oficial in care a fost publicat actul modificator 

• Modificari – lista articolelor si/sau sectiunilor din actul consultat care au fost modifi-

cate. Linkurile inserate pe aceste articole va permit sa le accesati rapid, chiar din tabel. 

Note importante! 

• Tabelul modificator nu este disponibil la actele care nu au suferit niciodata modificari 

• Daca un act a fost republicat si doriti sa vedeti modificarile anterioare republicarii, 

accesati din sectiunea Versiuni, actul aplicabil inainte de republicare (versiunile 

republicate au inserata in linkul aferent particula rep. ). 

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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