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Principalele prevederi
� Pentru proiectele a caror implementare s

inclusiv, beneficiarii POSDRU pot depune, pana la data de 31 martie 2015, cereri de 

plata, in conformitate cu mec

contina facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor 

receptionate, facturile de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de 

achizitie aferente proie

statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, daca 

acestea au fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in 

ultimul buget aprobat.

� Cererile de rambursare aferente cererilor de plata

termenul mentionat la art. 175 alin. (16) si (16

nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, 

cu modificarile si completarile ulterioare (

incasarii de catre beneficiar a sumelor virate de catre DG AMPOSDRU

de data-limita stabilita prin instructiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu 

avizul Ministerului Finantelor Publice).

� Pentru proiectele a caror implementare s

inclusiv, beneficiarii POSDRU vor depune

de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, daca nu au fost 

depuse anterior, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost angajate in perioada de 

implementare a proiectului, cu i

depus deja cererea de rambursare finala, insa mai au cheltuieli efectuate aferente 

proiectului, le pot solicita la rambursare pana la data de 31 martie 2015

Depunerea cererilor de plata/cererilor de rambursare

Principalele prevederi

� Plata cheltuielilor de prelevare si analiza a probelor de control doping se face de catre 

solicitant prin achitarea unui avans reprezentand 50% din taxele de prelevare

analizare a probelor solicitate, in momentul depunerii comenzii, iar diferenta 

fi achitata in termen de 15 zile

Agentia Nationala Anti

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

 

In Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2015 a fost publicat 

588/2015 al ministrului Fondurilor Europene privind regimul de 

depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre 

beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de f

vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

Principalele prevederi 
proiectele a caror implementare s-a finalizat pana la data de 23 februarie 2015 

, beneficiarii POSDRU pot depune, pana la data de 31 martie 2015, cereri de 

plata, in conformitate cu mecanismul cererii de plata, indiferent de valoare, care sa 

contina facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor 

receptionate, facturile de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de 

achizitie aferente proiectelor implementate, statele privind plata salariilor, 

statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, daca 

acestea au fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in 

ultimul buget aprobat. 

de rambursare aferente cererilor de plata mentionate anterior

termenul mentionat la art. 175 alin. (16) si (16
1
) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, 

cu modificarile si completarile ulterioare (maximum 10 zile lucratoare de la data 

incasarii de catre beneficiar a sumelor virate de catre DG AMPOSDRU

limita stabilita prin instructiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu 

avizul Ministerului Finantelor Publice). 

proiectele a caror implementare s-a finalizat pana la data de 23 februarie 2015 

, beneficiarii POSDRU vor depune, pana la data de 31 martie 2015, toate cererile 

de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, daca nu au fost 

depuse anterior, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost angajate in perioada de 

implementare a proiectului, cu incadrarea in ultimul buget aprobat. Beneficiarii care au 

depus deja cererea de rambursare finala, insa mai au cheltuieli efectuate aferente 

pot solicita la rambursare pana la data de 31 martie 2015

Depunerea cererilor de plata/cererilor de rambursare

 de catre beneficiarii POSDRU 

In Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2015 a fost publicat 

49/2015 al Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea 

cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control 

doping. 

Principalele prevederi 

Plata cheltuielilor de prelevare si analiza a probelor de control doping se face de catre 

achitarea unui avans reprezentand 50% din taxele de prelevare

analizare a probelor solicitate, in momentul depunerii comenzii, iar diferenta 

fi achitata in termen de 15 zile de la data comunicarii rezultatului probelor analizate.

Agentia Nationala Anti-Doping a aprobat cuantumul taxelor de prelevare 

a probelor de control doping 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Fondurilor Europene privind regimul de 

depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre 

beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in 

vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei. 

a finalizat pana la data de 23 februarie 2015 

, beneficiarii POSDRU pot depune, pana la data de 31 martie 2015, cereri de 

anismul cererii de plata, indiferent de valoare, care sa 

contina facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor 

receptionate, facturile de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de 

ctelor implementate, statele privind plata salariilor, 

statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, daca 

acestea au fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in 

anterior vor fi depuse in 

) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, 

maximum 10 zile lucratoare de la data 

incasarii de catre beneficiar a sumelor virate de catre DG AMPOSDRU, dar nu mai tarziu 

limita stabilita prin instructiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu 

a finalizat pana la data de 23 februarie 2015 

, pana la data de 31 martie 2015, toate cererile 

de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, daca nu au fost 

depuse anterior, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost angajate in perioada de 

ncadrarea in ultimul buget aprobat. Beneficiarii care au 

depus deja cererea de rambursare finala, insa mai au cheltuieli efectuate aferente 

pot solicita la rambursare pana la data de 31 martie 2015. 

Depunerea cererilor de plata/cererilor de rambursare 

ul Oficial nr. 154 din 4 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

Doping pentru aprobarea 

cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control 

Plata cheltuielilor de prelevare si analiza a probelor de control doping se face de catre 

achitarea unui avans reprezentand 50% din taxele de prelevare si 

analizare a probelor solicitate, in momentul depunerii comenzii, iar diferenta urmeaza a 

de la data comunicarii rezultatului probelor analizate. 

Doping a aprobat cuantumul taxelor de prelevare 
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Principalele prevederi 

� Cota obligatorie de achizitie de certificate verzi

obligatia achizitiei de certificate verzi, pentru anul 2014, 

verzi/MWh. 

� Societatea „Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM

producatorii de energie

anterior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

� Entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei urmaresc respectarea prevederilor pre

ANRE a aprobat cota obligatorie de achizitie de certificate verzi

Principalele prevederi 

� Valorile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi 

anul 2015 sunt urmatoarele:

• valoarea minima

euro/certificat verde);

• valoarea maxima de 267,0358 lei/certificat verde

euro/certificat verde).

� Contravaloarea certificatului verde neachizitionat de catre operatorii economici

au obligatie anuala de achizitie de certificate verzi, in cazul neindeplinirii cotei obligatorii 

de achizitie de certificate verzi pentru anul 2015, 

neachizitionat (respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachizitiona

� Societatea „Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale 

producatorii de energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici care au 

obligatie anuala de achizitie de certificate verzi duc la indeplinire preveder

ordin. 

Valarile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2015 a fost publicat 

8/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, 

aferenta anului 2014. 

 

Cota obligatorie de achizitie de certificate verzi de catre operatorii economici care au 

obligatia achizitiei de certificate verzi, pentru anul 2014, se stabileste la 0,218 certificate 

Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM

producatorii de energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici prevazuti 

anterior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 

ANRE a aprobat cota obligatorie de achizitie de certificate verzi

In Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2015 a fost publicat 

9/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

privind aprobarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi 

si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru 

anul 2015. 

 

limita de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru 

anul 2015 sunt urmatoarele: 

valoarea minima de 131,0847 lei/certificat verde (respectiv 29,3971 

euro/certificat verde); 

valoarea maxima de 267,0358 lei/certificat verde (respectiv 59,8856 

euro/certificat verde). 

Contravaloarea certificatului verde neachizitionat de catre operatorii economici

u obligatie anuala de achizitie de certificate verzi, in cazul neindeplinirii cotei obligatorii 

de achizitie de certificate verzi pentru anul 2015, este de 534,0673 lei/certificat verde 

(respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachizitiona

Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale —

producatorii de energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici care au 

obligatie anuala de achizitie de certificate verzi duc la indeplinire preveder

limita de tranzactionare a certificatelor verzi 

aplicabile pentru anul 2015 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, 

de catre operatorii economici care au 

se stabileste la 0,218 certificate 

Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM” — S.A., 

ctrica din surse regenerabile si operatorii economici prevazuti 

Entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

ANRE a aprobat cota obligatorie de achizitie de certificate verzi 

In Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

limita de tranzactionare a certificatelor verzi 

contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru 

pe piata de certificate verzi pentru 

(respectiv 29,3971 

(respectiv 59,8856 

Contravaloarea certificatului verde neachizitionat de catre operatorii economici care 

u obligatie anuala de achizitie de certificate verzi, in cazul neindeplinirii cotei obligatorii 

este de 534,0673 lei/certificat verde 

(respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachizitionat). 

— OPCOM” — S.A., 

producatorii de energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici care au 

obligatie anuala de achizitie de certificate verzi duc la indeplinire prevederile prezentului 

limita de tranzactionare a certificatelor verzi  
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Principalele prevederi

� Prezenta ordonanta 

locale, respectiv comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, 

judetele, municipiul Bucuresti

catre acestea, institutiile 

indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, din cadrul Programului 

operational regional 2007

Programului. 

� Dobanzile aferente 

data transmiterii catre beneficiari a masurilor dispuse

credite si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regio

si Administratiei Publice.

Corectii financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislatia din domeniul achizitiilor publice

Principalele prevederi

� Contractul de vanzare

Padurilor — Romsilva si cumparator, cuprinde obligatoriu

• clauza privind modalitatea de recuperare a redeventei cuvenite si neachitate

inclusiv a penalitatilor de intarziere a platii acesteia;

• clauza prin care cumparatorul este obligat sa transmita catre autoritatea 

publica centrala care raspunde de silvicultura documentatia completa

vederea incheierii contractului de concesiune pentru t

vandut, in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii contractului de 

vanzare-cumparare a activului;

• clauza prin care contractul de vanzare

suspensiva, cumparatorul avand obligatia ca in

la data contractului de vanzare

publice centrale care raspunde de silvicultura documentatia completa, in 

vederea incheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent ac

vandut, in caz contrar, acesta incetand de drept.

Plata redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 155 din 4 martie 2015 a fost publicata 

16/2015 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la 

bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru 

abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor 

publice. 

Principalele prevederi 

Prezenta ordonanta se aplica beneficiarilor de fonduri europene, institutii publice 

locale, respectiv comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, 

judetele, municipiul Bucuresti, asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate de 

catre acestea, institutiile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, 

indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, din cadrul Programului 

operational regional 2007—2013, pana la sfarsitul perioadei 

Dobanzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se calculeaza pana la 

data transmiterii catre beneficiari a masurilor dispuse de catre ordonatorul principal de 

si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regio

nistratiei Publice. 

Corectii financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislatia din domeniul achizitiilor publice

In Monitorul Oficial nr. 155 din 4 martie 2015 a fost 

172/2015 al ministrului Mediului, Apelor si Padurilor privind 

modificarea Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 367/2010 

pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului 

de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor f

proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia 

Nationala a Padurilor — Romsilva, precum si a modelului de contract de 

concesiune. 

prevederi 

Contractul de vanzare-cumparare a activelor, care se incheie intre Regia Nationala a 

Romsilva si cumparator, cuprinde obligatoriu si urmatoarele clauze:

clauza privind modalitatea de recuperare a redeventei cuvenite si neachitate

lusiv a penalitatilor de intarziere a platii acesteia; 

clauza prin care cumparatorul este obligat sa transmita catre autoritatea 

publica centrala care raspunde de silvicultura documentatia completa

vederea incheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent activului 

vandut, in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii contractului de 

cumparare a activului; 

clauza prin care contractul de vanzare-cumparare este incheiat sub conditie 

, cumparatorul avand obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de 

la data contractului de vanzare-cumparare a activului sa transmita autoritatii 

publice centrale care raspunde de silvicultura documentatia completa, in 

vederea incheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent ac

vandut, in caz contrar, acesta incetand de drept. 

Plata redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere 

proprietate publica a statului 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 155 din 4 martie 2015 a fost publicata Legea nr. 

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 privind 

bugetare pentru suportarea de la 

aferente corectiilor financiare aplicate pentru 

abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor 

beneficiarilor de fonduri europene, institutii publice 

locale, respectiv comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, 

, asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate de 

publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, 

indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, din cadrul Programului 

 de implementare a 

sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se calculeaza pana la 

donatorul principal de 

si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale 

Corectii financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislatia din domeniul achizitiilor publice 

In Monitorul Oficial nr. 155 din 4 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Mediului, Apelor si Padurilor privind 

modificarea Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 367/2010 

pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului 

de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere 

proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia 

Romsilva, precum si a modelului de contract de 

cumparare a activelor, care se incheie intre Regia Nationala a 

si urmatoarele clauze: 

clauza privind modalitatea de recuperare a redeventei cuvenite si neachitate, 

clauza prin care cumparatorul este obligat sa transmita catre autoritatea 

publica centrala care raspunde de silvicultura documentatia completa, in 

erenul aferent activului 

vandut, in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii contractului de 

cumparare este incheiat sub conditie 

termen de 10 zile lucratoare de 

cumparare a activului sa transmita autoritatii 

publice centrale care raspunde de silvicultura documentatia completa, in 

vederea incheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent activului 

Plata redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Contraventiile se constata si sanctiunile contraventionale se aplica de catre personalul 

imputernicit al Ministerului Sanatatii 

� Formularul-Model pentru procesul

contraventiilor este documentul prin care echipa de control aplica sanctiunile 

contraventionale in conformitate cu competentele ce ii revin potrivit prevederilor legale 

in vigoare. 

� Se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul se 

se inmaneaza personal/se comunica prin afisare la domiciliul sau la sediul 

contravenientului/se transmite prin posta cu confirmare de primire si unul se transmite 

organelor fiscale din unitatea administrativ

domiciliaza contravenientul, dupa caz.

A fost aprobat formularul procesului

a contraventiilor din domeniul 

Principalele prevederi

� Prezenta metodologie are ca scop 

Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

sistemului de promovare pentru cogenerarea de inalta eficienta

energie termica utila, si anume:

• determinarea indicatorilor care sa permita evaluarea eficientei

functionare a schemei de sprijin si a impactului sau asupra pretului la 

consumatorii finali;

• stabilirea informatiilor neces

formatului de raportare a acestora;

• stabilirea tipului de analize efectuate

urma monitorizarii;

• stabilirea continutului raportului public

� Rezultatele monitorizarii sistemului de promovare pentru cogenerarea de inalta 

eficienta sunt utilizate in vederea elaborarii rapoartelor obligatorii catre autoritati 

publice nationale si europene, elaborarii de propuneri pentru imbunatatirea sch

sprijin sau a reglementarilor secundare aferente.

Monitorizarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii

bazate pe cererea de energie termica 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 156 din 5 martie 2015 a fost publicat 

209/2015 al ministrului Sanatatii pentru modificarea Ordinului 

ministrului sanatatii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului

model pentru procesul-verbal de constatare a contraventiilor utilizat in 

activitatea de control din domeniul sanatatii publice.

 

Contraventiile se constata si sanctiunile contraventionale se aplica de catre personalul 

imputernicit al Ministerului Sanatatii prevazut in legislatia in vigoare.

Model pentru procesul-verbal de constatare si sanctionare a 

ste documentul prin care echipa de control aplica sanctiunile 

contraventionale in conformitate cu competentele ce ii revin potrivit prevederilor legale 

Se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul se retine de agentul constatator

se inmaneaza personal/se comunica prin afisare la domiciliul sau la sediul 

contravenientului/se transmite prin posta cu confirmare de primire si unul se transmite 

organelor fiscale din unitatea administrativ-teritoriala in a carei raza teritoriala 

domiciliaza contravenientul, dupa caz. 

A fost aprobat formularul procesului-verbal de constatare

a contraventiilor din domeniul sanatatii publice

In Monitorul Oficial nr. 156 din 5 martie 2015 a fost publicat 

10/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si 

schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de 

energie termica utila. 

Principalele prevederi 

Prezenta metodologie are ca scop stabilirea metodelor utilizate de Autoritatea 

Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in vederea monitorizarii 

sistemului de promovare pentru cogenerarea de inalta eficienta 

energie termica utila, si anume: 

determinarea indicatorilor care sa permita evaluarea eficientei

functionare a schemei de sprijin si a impactului sau asupra pretului la 

consumatorii finali; 

stabilirea informatiilor necesare, a furnizorilor acestora, a frecventei si 

formatului de raportare a acestora; 

stabilirea tipului de analize efectuate si a frecventei rapoartelor realizate in 

urma monitorizarii; 

stabilirea continutului raportului public si a frecventei de publicare a 

Rezultatele monitorizarii sistemului de promovare pentru cogenerarea de inalta 

sunt utilizate in vederea elaborarii rapoartelor obligatorii catre autoritati 

publice nationale si europene, elaborarii de propuneri pentru imbunatatirea sch

sprijin sau a reglementarilor secundare aferente. 

Monitorizarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii

bazate pe cererea de energie termica utila

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 156 din 5 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Sanatatii pentru modificarea Ordinului 

obarea formularului-

verbal de constatare a contraventiilor utilizat in 

activitatea de control din domeniul sanatatii publice. 

Contraventiile se constata si sanctiunile contraventionale se aplica de catre personalul 

vazut in legislatia in vigoare. 

tare si sanctionare a 

ste documentul prin care echipa de control aplica sanctiunile 

contraventionale in conformitate cu competentele ce ii revin potrivit prevederilor legale 

retine de agentul constatator, unul 

se inmaneaza personal/se comunica prin afisare la domiciliul sau la sediul 

contravenientului/se transmite prin posta cu confirmare de primire si unul se transmite 

in a carei raza teritoriala 

verbal de constatare 

sanatatii publice 

In Monitorul Oficial nr. 156 din 5 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si raportare privind 

schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de 

stabilirea metodelor utilizate de Autoritatea 

in vederea monitorizarii 

 bazata pe cererea de 

determinarea indicatorilor care sa permita evaluarea eficientei si modului de 

functionare a schemei de sprijin si a impactului sau asupra pretului la 

, a furnizorilor acestora, a frecventei si 

si a frecventei rapoartelor realizate in 

si a frecventei de publicare a acestuia. 

Rezultatele monitorizarii sistemului de promovare pentru cogenerarea de inalta 

sunt utilizate in vederea elaborarii rapoartelor obligatorii catre autoritati 

publice nationale si europene, elaborarii de propuneri pentru imbunatatirea schemei de 

Monitorizarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii 

utila 
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Principalele prevederi

� In situatia in care expunerile fata de un debitor din afara sectorului institutiilor de 

credit, reprezentand credite din categoria activelor

perioadei de la ultima operatiune de clasificare obiectul unor operatiuni de inlocuire care 

au avut ca rezultat credite care in urma evaluarii au ramas in continuare, dupa inlocuire, 

in categoria activelor

imprumutatorii reevalueaza

performanta financiara a debitorului, in conditii mai stricte fata de cele avute in vedere 

anterior acestor operatiuni

calitativi. 

� Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor anterioare 

conformitate cu actele normative care prevad acordarea de catre stat a unor facilitati 

fiscale sau a altor av

Regulamentul BNR privind clasificarea creditelor si plasamentelor a 

Principalele prevederi

� Alineatul (3) al articolului 3 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala nr. 2.781/2014 

extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din 

Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania, publicat inMonitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 672 din 12 septembrie 2014, privind transmiterea de catre 

aplicatia ICS-RO de mesaje de raspuns catre declarant/reprezentant, avand atasata 

semnatura electronica extinsa 

Ordinul pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la 

derularea formalitatilor vamale a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 156 din 5 martie 2015 a fost publicat 

Regulamentul nr. 3/2015 al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2012 

privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea 

si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare. 

Principalele prevederi 

expunerile fata de un debitor din afara sectorului institutiilor de 

reprezentand credite din categoria activelor-problema, au facut in cursul 

perioadei de la ultima operatiune de clasificare obiectul unor operatiuni de inlocuire care 

au avut ca rezultat credite care in urma evaluarii au ramas in continuare, dupa inlocuire, 

in categoria activelor-problema, si care au implicat diminuarea serviciului datoriei, 

imprumutatorii reevalueaza, pentru scopurile urmatoarei operatiuni de clasificare, 

performanta financiara a debitorului, in conditii mai stricte fata de cele avute in vedere 

anterior acestor operatiuni, prin revizuirea corespunzatoare a factorilor cantitativi si/sau 

de la aplicarea prevederilor anterioare operatiunile realizate exclusiv in 

conformitate cu actele normative care prevad acordarea de catre stat a unor facilitati 

fiscale sau a altor avantaje debitorilor, persoane fizice. 

Regulamentul BNR privind clasificarea creditelor si plasamentelor a 

suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 158 din 6 martie 2015 a fost publicat 

612/2015 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

administrare fiscala privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.781/2014 

pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea 

formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din 

Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania.

Principalele prevederi 

Alineatul (3) al articolului 3 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice 

extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din 

unea Europeana prin birouri vamale din Romania, publicat inMonitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 672 din 12 septembrie 2014, privind transmiterea de catre 

RO de mesaje de raspuns catre declarant/reprezentant, avand atasata 

ectronica extinsa se abroga. 

Ordinul pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la 

derularea formalitatilor vamale 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. 156 din 5 martie 2015 a fost publicat 

al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2012 

ditelor si plasamentelor, precum si determinarea 

expunerile fata de un debitor din afara sectorului institutiilor de 

, au facut in cursul 

perioadei de la ultima operatiune de clasificare obiectul unor operatiuni de inlocuire care 

au avut ca rezultat credite care in urma evaluarii au ramas in continuare, dupa inlocuire, 

diminuarea serviciului datoriei, 

, pentru scopurile urmatoarei operatiuni de clasificare, 

performanta financiara a debitorului, in conditii mai stricte fata de cele avute in vedere 

espunzatoare a factorilor cantitativi si/sau 

operatiunile realizate exclusiv in 

conformitate cu actele normative care prevad acordarea de catre stat a unor facilitati 

Regulamentul BNR privind clasificarea creditelor si plasamentelor a 

In Monitorul Oficial nr. 158 din 6 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

administrare fiscala privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul 

lui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.781/2014 

pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea 

formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din 

Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania. 

Alineatul (3) al articolului 3 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de 

pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice 

extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din 

unea Europeana prin birouri vamale din Romania, publicat inMonitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 672 din 12 septembrie 2014, privind transmiterea de catre 

RO de mesaje de raspuns catre declarant/reprezentant, avand atasata 

Ordinul pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la 

derularea formalitatilor vamale a suferit modificari 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

Procedura de executare silita a marilor contribuabili

� Pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de marii contribuabili

inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili si sediile 

secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, coordonarea executarii 

silite este realizata Directia generala de administrare a marilor contribuabili prin servici

de executare silita proprii ale acesteia. In cazul in care executarea silita se face prin 

poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre serviciile de executare silita 

proprii ale Directiei generale de administrare a marilor contribuab

� Serviciile regionale de executare silita ale Directiei generale 

contribuabili, in a caror raza teritoriala se afla bunurile urmaribile, sunt competente in 

sechestrarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.

� La solicitarea conducerii Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, 

serviciile regionale de executare silita procedeaza la valorificarea bunurilor 

mobile/imobile ale marilor contribuabili.

� Conducerea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili numeste 

de licitatie, in vederea desfasurarii procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate ale 

marilor contribuabili.

Procedura de executare silita a contribuabililor mij

judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii

� Pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de contribuabil

juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii si 

sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, organul de 

executare coordonator este administratia judeteana a

de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, In cazul in care 

executarea silita se face prin poprire, apl

catre organul de executare coordonator.

� La solicitarea organului de executare coordonator, 

sa aplice procedura de executare silita 

mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale in a caror raza teritoriala 

se afla bunurile, respectiv administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de 

colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Fi

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, in a caror raza 

teritoriala se afla bunurile.

� Prin exceptie, atunci cand se constata ca 

substituire sau de sustragere de la exec

ale debitorului, organul coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea 

silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile.

A fost aprobata procedura de executare silita a marilor contribuabili

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 153 din 3 martie 2015 a fost publicat 

580/2015 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al ministrului 

Finantelor Publice privind modificarea unor ordine ale presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniul administrarii si 

monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii. 

 

Procedura de executare silita a marilor contribuabili 

recuperarea creantelor fiscale datorate de marii contribuabili

impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili si sediile 

secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, coordonarea executarii 

silite este realizata Directia generala de administrare a marilor contribuabili prin servici

de executare silita proprii ale acesteia. In cazul in care executarea silita se face prin 

poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre serviciile de executare silita 

proprii ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. 

Serviciile regionale de executare silita ale Directiei generale de administrare a marilor 

contribuabili, in a caror raza teritoriala se afla bunurile urmaribile, sunt competente in 

sechestrarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili. 

licitarea conducerii Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, 

serviciile regionale de executare silita procedeaza la valorificarea bunurilor 

ale marilor contribuabili. 

Conducerea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili numeste 

, in vederea desfasurarii procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate ale 

marilor contribuabili. 

Procedura de executare silita a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile 

judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii 

recuperarea creantelor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii

juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii si 

sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, organul de 

executare coordonator este administratia judeteana a finantelor publice, prin structura 

de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, In cazul in care 

executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de 

catre organul de executare coordonator. 

La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente 

sa aplice procedura de executare silita prin sechestrarea si valorificarea bunurilor 

obile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale in a caror raza teritoriala 

se afla bunurile, respectiv administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de 

colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Fi

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, in a caror raza 

teritoriala se afla bunurile. 

Prin exceptie, atunci cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, 

substituire sau de sustragere de la executare silita a bunurilor si veniturilor urmaribile 

ale debitorului, organul coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea 

silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile. 

A fost aprobata procedura de executare silita a marilor contribuabili

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

fost publicat Ordinul nr. 

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al ministrului 

Finantelor Publice privind modificarea unor ordine ale presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniul administrarii si 

recuperarea creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, persoane juridice, 

impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili si sediile 

secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, coordonarea executarii 

silite este realizata Directia generala de administrare a marilor contribuabili prin serviciile 

de executare silita proprii ale acesteia. In cazul in care executarea silita se face prin 

poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre serviciile de executare silita 

 

de administrare a marilor 

contribuabili, in a caror raza teritoriala se afla bunurile urmaribile, sunt competente in 

licitarea conducerii Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, 

serviciile regionale de executare silita procedeaza la valorificarea bunurilor 

Conducerea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili numeste comisiile 

, in vederea desfasurarii procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate ale 

locii administrati de administratiile 

judetene ale finantelor publice si de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

ii mijlocii, persoane 

juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii si 

sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, organul de 

finantelor publice, prin structura 

de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, In cazul in care 

icarea masurii de executare silita se face de 

organele de executare competente 

prin sechestrarea si valorificarea bunurilor 

obile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale in a caror raza teritoriala 

se afla bunurile, respectiv administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de 

colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 

Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, in a caror raza 

exista pericolul evident de instrainare, 

a bunurilor si veniturilor urmaribile 

ale debitorului, organul coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea 

A fost aprobata procedura de executare silita a marilor contribuabili 
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In Monitorul Oficial nr. 159 din 6 marti

223/2015

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si 

utilizarea resurselor derul

modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului 

finantelor publice nr. 1.235/2003.

Principalele prevederi 

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

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

dobanzi, cu exceptia sumelor provenite din subventii bugetare.

� Pentru sumele pastrate in conturi deschise

si beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare

publice, beneficiaza de dobanda.

� Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda

intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si 

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

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

Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si 

de Fonduri si Decontari 

� Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la Trezoreria Statului

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

titularilor acestora. 

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

beneficiaza de dobanda la vedere

� La solicitarea scrisa a institutiilor si autoritatilor publice finantate

proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen 

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

situatia in care acestea cuprind sume primite de la alte bu

prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea 

cu privire la sumele constituite sub forma de depozite revine in totalitate ordonatorului 

de credite care isi gestioneaza bugetul de veni

� Nivelul ratelor dobanzilor la vedere

ministrului finantelor publice.

� Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie pentru populatie

scadenta si transformate in c

� Pentru operatiunile efectuate in contul deschis pe numele Comisiei Europene

Trezoreria Statului nu percepe comisioane.

� Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului

operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului 

Trezoreriei Statului. Natura si nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului 

finantelor publice. 

Formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

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

 

In Monitorul Oficial nr. 159 din 6 martie 2015 a fost publicat 

223/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si 

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului 

finantelor publice nr. 1.235/2003. 

Trezoreria Statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general 

care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de 

dobanzi, cu exceptia sumelor provenite din subventii bugetare. 

sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului, operatorii economici 

rii de fonduri externe nerambursabile postaderare, altii decat institutiile 

publice, beneficiaza de dobanda. 

de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda

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

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

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

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

de Fonduri si Decontari — TRANSFOND — S.A. 

disponibilitatile pastrate in conturile deschise la Trezoreria Statului

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

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

beneficiaza de dobanda la vedere, cu exceptia disponibilitatilor acestora

institutiilor si autoritatilor publice finantate integral din venituri 

proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen 

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

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

prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea 

cu privire la sumele constituite sub forma de depozite revine in totalitate ordonatorului 

de credite care isi gestioneaza bugetul de venituri si cheltuieli. 

Nivelul ratelor dobanzilor la vedere si al depozitelor la termen se stabileste prin ordin al 

ministrului finantelor publice. 

Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie pentru populatie, nerascumparate la 

scadenta si transformate in certificate de depozit, se plateste de la bugetul de stat.

operatiunile efectuate in contul deschis pe numele Comisiei Europene

Trezoreria Statului nu percepe comisioane. 

alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea institutii

operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului 

Trezoreriei Statului. Natura si nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului 

Formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

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

al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si 

ate prin trezoreria statului, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului 

Trezoreria Statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general 

care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de 

, operatorii economici 

altii decat institutiile 

de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, derulate prin 

mare valoare in relatia cu 

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

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

Societatea Nationala de Transfer 

disponibilitatile pastrate in conturile deschise la Trezoreria Statului pentru care se 

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

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

, cu exceptia disponibilitatilor acestora. 

integral din venituri 

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

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

gete, dar pentru care legea nu 

prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea 

cu privire la sumele constituite sub forma de depozite revine in totalitate ordonatorului 

si al depozitelor la termen se stabileste prin ordin al 

, nerascumparate la 

ertificate de depozit, se plateste de la bugetul de stat. 

operatiunile efectuate in contul deschis pe numele Comisiei Europene, 

la solicitarea institutiilor de credit si 

operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului 

Trezoreriei Statului. Natura si nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului 

Formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
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Principalele prevederi

� Orice proiect de masura susceptibila a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis

trebuie sa fie insotit de un memorandum aprobat de Guvern privind incadrarea 

respectivelor masuri in politicile economico

� Masurile finantate din fonduri europene

locale nu necesita obtinerea memorandumului.

� Memorandumul va fi initiat de Secretariatul General al Guvernului

semestrial, in urma consultarii 

pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat».

� In cazul proiectelor de masuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de 

minimis initiate de autoritatile publice locale

economico-bugetare si financiare ale statului roman, acestea trebuie sa fie insotite de 

dovada informarii Institutiei Prefectului si a consiliului judetean cu privire la intentia de a 

institui respectiva masura d

oportunitate. 

� Orice documentatie

Concurentei numai daca este insotita de documentele prevazute 

� Cererea de avizare a masurilor susceptibile sa reprezinte ajutor de stat sau ajutor de 

minimis, intocmita de furnizor/initiator, dupa caz, se transmite in faza de proiect 

Consiliului Concurentei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea si 

indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia europeana in domeniul ajutorului de stat.

� Avizele Consiliului Concurentei

dupa adoptare. 

� Autoritatile si institutiile publice centrale si locale, precum si alt

stat sau care administreaza resurse ale statului pot initia 

Consiliul Concurentei

instituite prin respectivele acte in categoria de ajutor de s

conditiile in care respectiva masura poate fi implementata.

� Consiliul Concurentei se pronunta cu privire la documentatia primita si, daca este 

cazul, invita furnizorii/initiatorii, dupa caz, sa transmita cererile de avizare a 

proiectelor privind masurile susceptibile sa reprezinte ajutor de stat sau ajutor de 

minimis, intr-un termen cuprins intre 10 si 20 de zile lucratoare de la momentul in care 

documentatia este completa.

� Consiliul Concurentei emite avizul intr

primirea cererii de avizare, cu exceptia cazurilor in care initiatorul sau furnizorul, dupa 

caz, cere in scris prelungirea termenelor pentru completarea notificarii sau a informarii.

 

A fost aprobata O.U.G. privind procedurile nationale 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 160 din 6 martie 2015 a fost publicata 

20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, 

precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 

21/1996. 

prevederi 

proiect de masura susceptibila a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis

trebuie sa fie insotit de un memorandum aprobat de Guvern privind incadrarea 

respectivelor masuri in politicile economico-bugetare si financiare ale statului r

Masurile finantate din fonduri europene, precum si cele initiate de autoritatile publice 

locale nu necesita obtinerea memorandumului. 

Memorandumul va fi initiat de Secretariatul General al Guvernului

semestrial, in urma consultarii furnizorilor in cadrul Consiliului interministerial «Consiliul 

pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat». 

proiectelor de masuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de 

initiate de autoritatile publice locale, pentru asigurarea coerentei cu politicile 

bugetare si financiare ale statului roman, acestea trebuie sa fie insotite de 

dovada informarii Institutiei Prefectului si a consiliului judetean cu privire la intentia de a 

institui respectiva masura de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de 

Orice documentatie, inclusiv in faza consultarilor prealabile, va fi analizata de Consiliul 

numai daca este insotita de documentele prevazute anterior

zare a masurilor susceptibile sa reprezinte ajutor de stat sau ajutor de 

, intocmita de furnizor/initiator, dupa caz, se transmite in faza de proiect 

Consiliului Concurentei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea si 

bligatiilor prevazute de legislatia europeana in domeniul ajutorului de stat.

Avizele Consiliului Concurentei vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei imediat 

Autoritatile si institutiile publice centrale si locale, precum si alte entitati controlate de 

stat sau care administreaza resurse ale statului pot initia consultari prealabile cu 

Consiliul Concurentei pentru a stabili incadrarea masurilor ce se intentioneaza a fi 

instituite prin respectivele acte in categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum si 

conditiile in care respectiva masura poate fi implementata. 

Consiliul Concurentei se pronunta cu privire la documentatia primita si, daca este 

cazul, invita furnizorii/initiatorii, dupa caz, sa transmita cererile de avizare a 

privind masurile susceptibile sa reprezinte ajutor de stat sau ajutor de 

un termen cuprins intre 10 si 20 de zile lucratoare de la momentul in care 

documentatia este completa. 

Consiliul Concurentei emite avizul intr-un termen cuprins intre 10 si 30 de zile

primirea cererii de avizare, cu exceptia cazurilor in care initiatorul sau furnizorul, dupa 

caz, cere in scris prelungirea termenelor pentru completarea notificarii sau a informarii.

A fost aprobata O.U.G. privind procedurile nationale 

in domeniul ajutorului de stat 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

artie 2015 a fost publicata Legea nr. 

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, 

precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 

proiect de masura susceptibila a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis 

trebuie sa fie insotit de un memorandum aprobat de Guvern privind incadrarea 

bugetare si financiare ale statului roman. 

, precum si cele initiate de autoritatile publice 

Memorandumul va fi initiat de Secretariatul General al Guvernului, de regula 

furnizorilor in cadrul Consiliului interministerial «Consiliul 

proiectelor de masuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de 

, pentru asigurarea coerentei cu politicile 

bugetare si financiare ale statului roman, acestea trebuie sa fie insotite de 

dovada informarii Institutiei Prefectului si a consiliului judetean cu privire la intentia de a 

e sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de 

va fi analizata de Consiliul 

anterior, dupa caz. 

zare a masurilor susceptibile sa reprezinte ajutor de stat sau ajutor de 

, intocmita de furnizor/initiator, dupa caz, se transmite in faza de proiect 

Consiliului Concurentei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea si 

bligatiilor prevazute de legislatia europeana in domeniul ajutorului de stat. 

vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei imediat 

e entitati controlate de 

consultari prealabile cu 

pentru a stabili incadrarea masurilor ce se intentioneaza a fi 

tat sau de minimis, precum si 

Consiliul Concurentei se pronunta cu privire la documentatia primita si, daca este 

cazul, invita furnizorii/initiatorii, dupa caz, sa transmita cererile de avizare a 

privind masurile susceptibile sa reprezinte ajutor de stat sau ajutor de 

un termen cuprins intre 10 si 20 de zile lucratoare de la momentul in care 

ins intre 10 si 30 de zile de la 

primirea cererii de avizare, cu exceptia cazurilor in care initiatorul sau furnizorul, dupa 

caz, cere in scris prelungirea termenelor pentru completarea notificarii sau a informarii. 

A fost aprobata O.U.G. privind procedurile nationale  
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Principalele prevederi

� In situatia in care aplicatiile informatice vamale de declarare a marfurilor la import si la 

export nu functioneaza, se aplica procedura alternativa utilizand formularele declaratiei 

vamale mentionate in prezentele instructiuni.

� Utilizarea procedurii alternative

vamal. 

� Declarantul/Reprezentantul este obligat sa informeze in scris biroul vamal in legatura 

cu orice operatiune de import/export

vama, pentru a carei final

� Declaratiile vamale de import/export

inregistreaza in registrul sumar.

� Declaratiile vamale de import/export

art. 5 lit. a) si b) siart. 6 lit. a) si b), se completeaza potrivit anexei nr. 37 la Regulamentul 

(CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

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

si se depun la biroul vamal.

� Orice declaratie de import/export introdusa in aplicatiile informatice

procesata datorita nefunctionarii aplicatiei si pentru care a fost luata decizia de utilizare 

a procedurii alternative, s

functionarea aplicatiei.

� Declaratiile vamale care au fost intocmite in procedura alternativa

vama sunt preluate in sistemul informatic in maximum 24 de ore de la restabilirea

functionarii aplicatiei.

Dispozitii speciale la import

� Biroul vamal de import accepta o declaratie vamala de import pe suport hartie

conditia ca aceasta sa fie intocmita:

• prin intermediul documentului administrativ unic tiparit pe hartie speciala

conformitate cu prevederile Conventiei privind simplificarea formalitatilor in 

comertul cu marfuri, adoptata la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si a modelului prevazut in anexele nr. 31

Regulamentul (CEE) nr. 2

• utilizand un formular de declaratie vamala de import tiparit pe hartie 

obisnuita, cu conditia ca acesta sa cuprinda datele cerute potrivit anexei nr. 37 la 

Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Au fost aprobate Instructiunile de utilizare a formularelor declaratiei 

vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative

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

 

In Monitorul Oficial nr. 160 din 6 martie 2015 a fost publicat 

614/2015 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a 

formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii 

procedurii alternative. 

Principalele prevederi 

aplicatiile informatice vamale de declarare a marfurilor la import si la 

nu functioneaza, se aplica procedura alternativa utilizand formularele declaratiei 

vamale mentionate in prezentele instructiuni. 

Utilizarea procedurii alternative si a formularelor utilizate se agreeaza de catre biroul 

Declarantul/Reprezentantul este obligat sa informeze in scris biroul vamal in legatura 

cu orice operatiune de import/export, inregistrata in aplicatie si care nu a primit liber de 

vama, pentru a carei finalizare se solicita utilizarea procedurii alternative.

Declaratiile vamale de import/export, intocmite in procedura alternativa se 

inregistreaza in registrul sumar. 

Declaratiile vamale de import/export, indiferent de formularele utilizate prevazute la 

lit. a) si b) siart. 6 lit. a) si b), se completeaza potrivit anexei nr. 37 la Regulamentul 

(CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

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

si se depun la biroul vamal. 

declaratie de import/export introdusa in aplicatiile informatice

procesata datorita nefunctionarii aplicatiei si pentru care a fost luata decizia de utilizare 

a procedurii alternative, se invalideaza de biroul vamal imediat ce a fost restabilita 

functionarea aplicatiei. 

Declaratiile vamale care au fost intocmite in procedura alternativa

vama sunt preluate in sistemul informatic in maximum 24 de ore de la restabilirea

functionarii aplicatiei. 

Dispozitii speciale la import 

Biroul vamal de import accepta o declaratie vamala de import pe suport hartie

conditia ca aceasta sa fie intocmita: 

prin intermediul documentului administrativ unic tiparit pe hartie speciala

conformitate cu prevederile Conventiei privind simplificarea formalitatilor in 

comertul cu marfuri, adoptata la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si a modelului prevazut in anexele nr. 31

Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei; sau 

utilizand un formular de declaratie vamala de import tiparit pe hartie 

, cu conditia ca acesta sa cuprinda datele cerute potrivit anexei nr. 37 la 

Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. 

Au fost aprobate Instructiunile de utilizare a formularelor declaratiei 

vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 160 din 6 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a 

/export in cazul aplicarii 

aplicatiile informatice vamale de declarare a marfurilor la import si la 

nu functioneaza, se aplica procedura alternativa utilizand formularele declaratiei 

elor utilizate se agreeaza de catre biroul 

Declarantul/Reprezentantul este obligat sa informeze in scris biroul vamal in legatura 

, inregistrata in aplicatie si care nu a primit liber de 

izare se solicita utilizarea procedurii alternative. 

, intocmite in procedura alternativa se 

, indiferent de formularele utilizate prevazute la 

lit. a) si b) siart. 6 lit. a) si b), se completeaza potrivit anexei nr. 37 la Regulamentul 

(CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar 

declaratie de import/export introdusa in aplicatiile informatice, care nu a fost 

procesata datorita nefunctionarii aplicatiei si pentru care a fost luata decizia de utilizare 

e invalideaza de biroul vamal imediat ce a fost restabilita 

Declaratiile vamale care au fost intocmite in procedura alternativa si au primit liber de 

vama sunt preluate in sistemul informatic in maximum 24 de ore de la restabilirea 

Biroul vamal de import accepta o declaratie vamala de import pe suport hartie, cu 

prin intermediul documentului administrativ unic tiparit pe hartie speciala, in 

conformitate cu prevederile Conventiei privind simplificarea formalitatilor in 

comertul cu marfuri, adoptata la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si a modelului prevazut in anexele nr. 31—34 din 

utilizand un formular de declaratie vamala de import tiparit pe hartie 

, cu conditia ca acesta sa cuprinda datele cerute potrivit anexei nr. 37 la 

Au fost aprobate Instructiunile de utilizare a formularelor declaratiei 

vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative 
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In Monitorul Oficial nr. 150 din 2 martie 201

nr. 3 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ 

Recursul in Interesul Legii.

Principalele prevederi 

� Prin recursul in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe 

langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s

exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea 

dispozitiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedura penala

principiu a contestatiei in anulare referitor la participarea procurorului la desfasurarea 

acestei proceduri. 

� Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Intr-o prima orientare a practicii

a contestatiei in anulare in sedinta publica, cu sau fara citarea partilor si cu participarea 

procurorului. 

� Intr-o a doua orientare a practicii

contestatiei in anulare in camera de consiliu, cu sau fara citarea partilor si fara 

participarea procurorului.

� In fine, intr-o a treia orientare a practicii

principiu a contestatiei in anulare in camera de consiliu, cu sau fara citarea partilor, dar 

cu participarea procurorului.

� Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

este in sensul orientarii jurisprudentiale potrivit ca

contestatiei in anulare se examineaza in camera de consiliu, fara citarea partilor si cu 

participarea procurorului.

� Admiterea in principiu a contestatiei in anulare 

altele, daca motivele concrete invocate in sustinerea caii extraordinare declarate se 

incadreaza in cazurile expres si limitativ prevazute in art. 426 din Codul de procedura 

penala, in conditiile in care reglementarea actuala a acestora este diferita de cea 

prevazuta in Codul de procedura penala din 1968, prin preluarea unora dintre cazurile de 

casare regasite anterior in materia recursului.

� In sprijinul argumentelor invocate sunt si dispozitiile art. 427 alin. (1) din Codul de 

procedura penala, potrivit carora contestat

parti, de partea vatamata sau de catre procuror. Totodata, 

procedura penala au fost introduse cazuri noi pentru care poate fi promovata 

contestatia in anulare

hotararea a fost pronuntata de alt complet decat cel care a luat parte la dezbaterea pe 

fond a procesului, lit. d), daca instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz 

de incompatibilitate, sau cel d

procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii

procurorul general al Parchetului de

consecinta: 

� In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 431 alin. (1) din Codul de 

procedura penala stabileste ca: Admisibilitatea in principiu a contestatiei in anulare se 

examineaza in camera de consiliu, fara citarea partilor, cu participarea procurorului

RIL admis: Admisibilitatea in principiu a contestatiei in anulare se 

examineaza fara citarea partilor, cu participarea procurorului

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 150 din 2 martie 2015 a fost publicata 

nr. 3 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ - Completul competent sa judece 

Recursul in Interesul Legii. 

 

Prin recursul in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe 

langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu 

exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea 

dispozitiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedura penala privind admiterea in 

principiu a contestatiei in anulare referitor la participarea procurorului la desfasurarea 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

o prima orientare a practicii, unele instante au examinat admisibilitatea in principiu 

a contestatiei in anulare in sedinta publica, cu sau fara citarea partilor si cu participarea 

o a doua orientare a practicii, alte instante au analizat admisibilitatea in principiu a 

contestatiei in anulare in camera de consiliu, cu sau fara citarea partilor si fara 

participarea procurorului. 

o a treia orientare a practicii, alte instante au examinat admisibilitatea in 

contestatiei in anulare in camera de consiliu, cu sau fara citarea partilor, dar 

cu participarea procurorului. 

Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

este in sensul orientarii jurisprudentiale potrivit careia admisibilitatea in principiu a 

contestatiei in anulare se examineaza in camera de consiliu, fara citarea partilor si cu 

participarea procurorului. 

Admiterea in principiu a contestatiei in anulare presupune ca instanta sa verifice, intre 

otivele concrete invocate in sustinerea caii extraordinare declarate se 

incadreaza in cazurile expres si limitativ prevazute in art. 426 din Codul de procedura 

penala, in conditiile in care reglementarea actuala a acestora este diferita de cea 

Codul de procedura penala din 1968, prin preluarea unora dintre cazurile de 

casare regasite anterior in materia recursului. 

In sprijinul argumentelor invocate sunt si dispozitiile art. 427 alin. (1) din Codul de 

procedura penala, potrivit carora contestatia in anulare poate fi facuta de oricare dintre 

parti, de partea vatamata sau de catre procuror. Totodata, prin art. 426 din Codul de 

procedura penala au fost introduse cazuri noi pentru care poate fi promovata 

contestatia in anulare, cu titlu de exemplu fiind cazurile prevazute la lit. c), daca 

hotararea a fost pronuntata de alt complet decat cel care a luat parte la dezbaterea pe 

fond a procesului, lit. d), daca instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz 

de incompatibilitate, sau cel de la lit. e), cand judecata a avut loc fara participarea 

procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii.

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

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in 

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 431 alin. (1) din Codul de 

procedura penala stabileste ca: Admisibilitatea in principiu a contestatiei in anulare se 

camera de consiliu, fara citarea partilor, cu participarea procurorului

RIL admis: Admisibilitatea in principiu a contestatiei in anulare se 

examineaza fara citarea partilor, cu participarea procurorului

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

5 a fost publicata Decizia 

Completul competent sa judece 

Prin recursul in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe 

practica judiciara nationala nu 

exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a 

privind admiterea in 

principiu a contestatiei in anulare referitor la participarea procurorului la desfasurarea 

, unele instante au examinat admisibilitatea in principiu 

a contestatiei in anulare in sedinta publica, cu sau fara citarea partilor si cu participarea 

zat admisibilitatea in principiu a 

contestatiei in anulare in camera de consiliu, cu sau fara citarea partilor si fara 

, alte instante au examinat admisibilitatea in 

contestatiei in anulare in camera de consiliu, cu sau fara citarea partilor, dar 

Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

reia admisibilitatea in principiu a 

contestatiei in anulare se examineaza in camera de consiliu, fara citarea partilor si cu 

presupune ca instanta sa verifice, intre 

otivele concrete invocate in sustinerea caii extraordinare declarate se 

incadreaza in cazurile expres si limitativ prevazute in art. 426 din Codul de procedura 

penala, in conditiile in care reglementarea actuala a acestora este diferita de cea 

Codul de procedura penala din 1968, prin preluarea unora dintre cazurile de 

In sprijinul argumentelor invocate sunt si dispozitiile art. 427 alin. (1) din Codul de 

ia in anulare poate fi facuta de oricare dintre 

prin art. 426 din Codul de 

procedura penala au fost introduse cazuri noi pentru care poate fi promovata 

iind cazurile prevazute la lit. c), daca 

hotararea a fost pronuntata de alt complet decat cel care a luat parte la dezbaterea pe 

fond a procesului, lit. d), daca instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz 

e la lit. e), cand judecata a avut loc fara participarea 

procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii. 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii declarat de 

pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in 

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 431 alin. (1) din Codul de 

procedura penala stabileste ca: Admisibilitatea in principiu a contestatiei in anulare se 

camera de consiliu, fara citarea partilor, cu participarea procurorului. 

RIL admis: Admisibilitatea in principiu a contestatiei in anulare se 

examineaza fara citarea partilor, cu participarea procurorului 
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In Monitorul Oficial nr. 157 din 5 martie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 4 din 19 ianuarie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Completul Competent s

Principalele prevederi 

� Prin recursul in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe 

langa ICCJ, s-a aratat ca 

unitar cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 2

NCPP privind competenta de a dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori 

inlocuirea sau incetarea celor dispuse initial, in cursul urmaririi penale, respectiv daca 

aceasta competenta revine judecatorului de drepturi si libertati care

preventiva a controlului judiciar sau, dimpotriva, procurorului.

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Intr-un prim punct de vedere

alin. (8) NCPP, ca in ipoteza in 

controlului judiciar a fost luata de judecatorul de drepturi si libertati, competenta de a 

dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea celor 

dispuse initial apartine t

� In sustinerea acestui punct de vedere

trebuie coroborate cu prevederile art. 242 alin. (4) din acelasi cod care stabilesc expres 

procedura ce trebuie urmata in astfel de situatii si care conduc la conturarea opiniei ca 

se impune respectarea principiului simetriei formelor, in sensul ca organul judiciar care a 

luat masura preventiva este abilitat de lege sa dispuna si asupra modificarii continut

acestei masuri. 

� Intr-un al doilea punct de vedere

215 alin. (8) NCPP, ca in ipoteza in care, in cursul urmaririi penale, masura preventiva a 

controlului judiciar a fost luata de judecatorul d

dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea celor 

dispuse initial apartine exclusiv procurorului, chiar daca masura preventiva a controlului 

judiciar a fost luata initial de judeca

� In aceasta orientare s-a sustinut ca dispozitiile art. 215 alin. (8) si (9) NCPP nu contin 

prevederi referitoare la competenta judecatorului de drepturi si libertati

materie, astfel incat, in absenta unui temei legal, s

exprimata deficitar, a avut in vedere instituirea regulii potrivit careia, in cursul urmaririi 

penale, controlul judiciar poate fi modificat numai de

masura preventiva a fost dispusa de judecatorul de drepturi si libertati.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa

consecinta: 

� In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 215 alin. (8) 

� In cursul urmaririi penale, competenta de a dispune impunerea unor noi obligatii 

pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea ce

care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala

RIL admis: In cursul urmaririi penale procurorul care efectueaza sau 

supravegheaza urmarirea penala poate dispune inlocuirea sau incetarea 

obligatiilor aferente controlului judiciar

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

 

In Monitorul Oficial nr. 157 din 5 martie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 4 din 19 ianuarie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Completul Competent sa Judece Recursul in Interesul Legii.

Prin recursul in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe 

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

unitar cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 2

privind competenta de a dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori 

inlocuirea sau incetarea celor dispuse initial, in cursul urmaririi penale, respectiv daca 

aceasta competenta revine judecatorului de drepturi si libertati care

preventiva a controlului judiciar sau, dimpotriva, procurorului. 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

un prim punct de vedere, unele instante au stabilit, in aplicarea dispozitiilor art. 215 

, ca in ipoteza in care, in cursul urmaririi penale, masura preventiva a 

controlului judiciar a fost luata de judecatorul de drepturi si libertati, competenta de a 

dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea celor 

dispuse initial apartine tot judecatorului de drepturi si libertati, iar nu procurorului.

In sustinerea acestui punct de vedere s-a aratat ca dispozitiile art. 215 alin. (8) 

trebuie coroborate cu prevederile art. 242 alin. (4) din acelasi cod care stabilesc expres 

trebuie urmata in astfel de situatii si care conduc la conturarea opiniei ca 

se impune respectarea principiului simetriei formelor, in sensul ca organul judiciar care a 

luat masura preventiva este abilitat de lege sa dispuna si asupra modificarii continut

un al doilea punct de vedere, alte instante au stabilit, in aplicarea dispozitiilor art. 

, ca in ipoteza in care, in cursul urmaririi penale, masura preventiva a 

controlului judiciar a fost luata de judecatorul de drepturi si libertati, competenta de a 

dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea celor 

dispuse initial apartine exclusiv procurorului, chiar daca masura preventiva a controlului 

judiciar a fost luata initial de judecatorul de drepturi si libertati. 

a sustinut ca dispozitiile art. 215 alin. (8) si (9) NCPP nu contin 

prevederi referitoare la competenta judecatorului de drepturi si libertati

materie, astfel incat, in absenta unui temei legal, s-a apreciat ca vointa legiuitorului, desi 

exprimata deficitar, a avut in vedere instituirea regulii potrivit careia, in cursul urmaririi 

penale, controlul judiciar poate fi modificat numai de procuror, chiar si atunci cand 

masura preventiva a fost dispusa de judecatorul de drepturi si libertati. 

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

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in 

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 215 alin. (8) NCPP 

In cursul urmaririi penale, competenta de a dispune impunerea unor noi obligatii 

pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea celor dispuse initial revine procurorului 

care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala. 

RIL admis: In cursul urmaririi penale procurorul care efectueaza sau 

supravegheaza urmarirea penala poate dispune inlocuirea sau incetarea 

obligatiilor aferente controlului judiciar 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 157 din 5 martie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 4 din 19 ianuarie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - 

a Judece Recursul in Interesul Legii. 

Prin recursul in interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe 

in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere 

unitar cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 215 alin. (8) 

privind competenta de a dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori 

inlocuirea sau incetarea celor dispuse initial, in cursul urmaririi penale, respectiv daca 

aceasta competenta revine judecatorului de drepturi si libertati care a luat masura 

, unele instante au stabilit, in aplicarea dispozitiilor art. 215 

care, in cursul urmaririi penale, masura preventiva a 

controlului judiciar a fost luata de judecatorul de drepturi si libertati, competenta de a 

dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea celor 

ot judecatorului de drepturi si libertati, iar nu procurorului. 

a aratat ca dispozitiile art. 215 alin. (8) NCPP 

trebuie coroborate cu prevederile art. 242 alin. (4) din acelasi cod care stabilesc expres 

trebuie urmata in astfel de situatii si care conduc la conturarea opiniei ca 

se impune respectarea principiului simetriei formelor, in sensul ca organul judiciar care a 

luat masura preventiva este abilitat de lege sa dispuna si asupra modificarii continutului 

, alte instante au stabilit, in aplicarea dispozitiilor art. 

, ca in ipoteza in care, in cursul urmaririi penale, masura preventiva a 

e drepturi si libertati, competenta de a 

dispune asupra unor noi obligatii pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea celor 

dispuse initial apartine exclusiv procurorului, chiar daca masura preventiva a controlului 

a sustinut ca dispozitiile art. 215 alin. (8) si (9) NCPP nu contin 

prevederi referitoare la competenta judecatorului de drepturi si libertati in aceasta 

a apreciat ca vointa legiuitorului, desi 

exprimata deficitar, a avut in vedere instituirea regulii potrivit careia, in cursul urmaririi 

procuror, chiar si atunci cand 

 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii declarat de 

tie si Justitie si, in 

 stabileste ca: 

In cursul urmaririi penale, competenta de a dispune impunerea unor noi obligatii 

lor dispuse initial revine procurorului 

RIL admis: In cursul urmaririi penale procurorul care efectueaza sau 

supravegheaza urmarirea penala poate dispune inlocuirea sau incetarea 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 159 din 6 martie 2015 a fost publicata 

nr. 2 din 2 februarie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

Completul pentru De

Penala.

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea de sedinta din data de 20 noiembrie 2014 

214/59/2008, Curtea de Apel Timisoara 

Codul de procedura penalaraportat la art. 475 din Codul de procedura penala, a sesizat 

Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea dez

care este calea de atac legala in urma desfiintarii deciziei date in recurs, in calea de atac 

a revizuirii reglementata in procedura prevazuta de art. 465 din Codul de procedura 

penala (revizuirea in cazul hotara

grade de jurisdictie (prima instanta, apel si recurs), in ultima instanta solutionandu

recursul procurorului”

Punctele de vedere exprimate de catre curtile de apel si instantele de judecata 

arondate 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca la nivelul curtilor de apel si al instantelor de 

judecata arondate s-au conturat urmatoarele patru opinii, dintre care doua majoritare:

� In prima opinie majoritara

recurs, in calea de atac a revizuirii reglementata in procedura prevazuta de art. 465 din 

Codul de procedura penala(revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor 

Omului), in conditiile in care cauza a parcurs trei grade de jurisdictie (prima instanta, apel 

si recurs), in ultima instanta solutionandu

a apelului intrucat, in actuala reglementare procesual penala, in vigoare incepa

data de 01.02.2014, recursul nu mai este prevazut drept cale ordinara de atac, apelul 

fiind singura cale ordinara de atac ce poate fi exercitata impotriva hotararii primei 

instante. 

� In cea de a doua opinie majoritara

legala intrucat, chiar daca nicio dispozitie procesual penala nu reglementeaza expres 

situatia din prezenta cauza, rejudecarea (dupa admiterea cererii de revizuire) in etapa 

apelului ar lasa fara niciu

Drepturilor Omului in speta, de vreme ce incalcarea dreptului la un proces echitabil nu s

a constatat pentru faza apelului, ci pentru recurs, iar in aceasta situatie procedura 

prevazuta de art. 465 din Cod

care a fost reglementata si nu ar constitui un remediu intern eficient pentru incetarea 

incalcarilor constatate, echivaland cu o neexecutare a hotararilor pronuntate de Curtea 

Europeana a Drepturilo

� In cea de a treia opinie

prevazute de lege, pot fi atacate cu apel, si nicidecum deciziile pronuntate in apel, cum 

este cazul in dosarul de fata, hotararea fiind definitiva, si, 

cale de atac ce poate fi exercitata impotriva acestei decizii.

Calea de atac legala in urma desfiintarii deciziei date in recurs, in calea 

de atac a revizuirii reglementata de art. 465 NCPP

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 159 din 6 martie 2015 a fost publicata 

nr. 2 din 2 februarie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept in Materie 

Penala. 

 

Prin Incheierea de sedinta din data de 20 noiembrie 2014 pronuntata in Dosarul numarul 

214/59/2008, Curtea de Apel Timisoara — Sectia penala, in temeiul art. 476 alin. (1) din 

Codul de procedura penalaraportat la art. 475 din Codul de procedura penala, a sesizat 

Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea dezlegarii unor chestiuni de drept, respectiv: 

care este calea de atac legala in urma desfiintarii deciziei date in recurs, in calea de atac 

a revizuirii reglementata in procedura prevazuta de art. 465 din Codul de procedura 

penala (revizuirea in cazul hotararilor CEDO), in conditiile in care cauza a parcurs trei 

grade de jurisdictie (prima instanta, apel si recurs), in ultima instanta solutionandu

recursul procurorului” 

Punctele de vedere exprimate de catre curtile de apel si instantele de judecata 

Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca la nivelul curtilor de apel si al instantelor de 

au conturat urmatoarele patru opinii, dintre care doua majoritare:

In prima opinie majoritara exprimata s-a sustinut ca, in urma desfiintarii deciziei date in 

recurs, in calea de atac a revizuirii reglementata in procedura prevazuta de art. 465 din 

Codul de procedura penala(revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor 

conditiile in care cauza a parcurs trei grade de jurisdictie (prima instanta, apel 

si recurs), in ultima instanta solutionandu-se recursul procurorului, calea de atac este cea 

a apelului intrucat, in actuala reglementare procesual penala, in vigoare incepa

data de 01.02.2014, recursul nu mai este prevazut drept cale ordinara de atac, apelul 

fiind singura cale ordinara de atac ce poate fi exercitata impotriva hotararii primei 

In cea de a doua opinie majoritara exprimata s-a sustinut ca recursul este calea de atac 

legala intrucat, chiar daca nicio dispozitie procesual penala nu reglementeaza expres 

situatia din prezenta cauza, rejudecarea (dupa admiterea cererii de revizuire) in etapa 

apelului ar lasa fara niciun efect hotararea pronuntata de Curtea Europeana a 

Drepturilor Omului in speta, de vreme ce incalcarea dreptului la un proces echitabil nu s

a constatat pentru faza apelului, ci pentru recurs, iar in aceasta situatie procedura 

prevazuta de art. 465 din Codul de procedura penala nu si-ar atinge finalitatea pentru 

care a fost reglementata si nu ar constitui un remediu intern eficient pentru incetarea 

incalcarilor constatate, echivaland cu o neexecutare a hotararilor pronuntate de Curtea 

Europeana a Drepturilor Omului. 

In cea de a treia opinie s-a sustinut ca doar sentintele si incheierile, in anumite conditii 

prevazute de lege, pot fi atacate cu apel, si nicidecum deciziile pronuntate in apel, cum 

este cazul in dosarul de fata, hotararea fiind definitiva, si, in consecinta, nu exista nicio 

cale de atac ce poate fi exercitata impotriva acestei decizii. 

Calea de atac legala in urma desfiintarii deciziei date in recurs, in calea 

de atac a revizuirii reglementata de art. 465 NCPP

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 159 din 6 martie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 2 din 2 februarie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - 

zlegarea unor Chestiuni de Drept in Materie 

pronuntata in Dosarul numarul 

Sectia penala, in temeiul art. 476 alin. (1) din 

Codul de procedura penalaraportat la art. 475 din Codul de procedura penala, a sesizat 

legarii unor chestiuni de drept, respectiv: 

care este calea de atac legala in urma desfiintarii deciziei date in recurs, in calea de atac 

a revizuirii reglementata in procedura prevazuta de art. 465 din Codul de procedura 

rilor CEDO), in conditiile in care cauza a parcurs trei 

grade de jurisdictie (prima instanta, apel si recurs), in ultima instanta solutionandu-se 

Punctele de vedere exprimate de catre curtile de apel si instantele de judecata 

Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca la nivelul curtilor de apel si al instantelor de 

au conturat urmatoarele patru opinii, dintre care doua majoritare: 

a sustinut ca, in urma desfiintarii deciziei date in 

recurs, in calea de atac a revizuirii reglementata in procedura prevazuta de art. 465 din 

Codul de procedura penala(revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor 

conditiile in care cauza a parcurs trei grade de jurisdictie (prima instanta, apel 

se recursul procurorului, calea de atac este cea 

a apelului intrucat, in actuala reglementare procesual penala, in vigoare incepand cu 

data de 01.02.2014, recursul nu mai este prevazut drept cale ordinara de atac, apelul 

fiind singura cale ordinara de atac ce poate fi exercitata impotriva hotararii primei 

a sustinut ca recursul este calea de atac 

legala intrucat, chiar daca nicio dispozitie procesual penala nu reglementeaza expres 

situatia din prezenta cauza, rejudecarea (dupa admiterea cererii de revizuire) in etapa 

n efect hotararea pronuntata de Curtea Europeana a 

Drepturilor Omului in speta, de vreme ce incalcarea dreptului la un proces echitabil nu s-

a constatat pentru faza apelului, ci pentru recurs, iar in aceasta situatie procedura 

ar atinge finalitatea pentru 

care a fost reglementata si nu ar constitui un remediu intern eficient pentru incetarea 

incalcarilor constatate, echivaland cu o neexecutare a hotararilor pronuntate de Curtea 

a sustinut ca doar sentintele si incheierile, in anumite conditii 

prevazute de lege, pot fi atacate cu apel, si nicidecum deciziile pronuntate in apel, cum 

in consecinta, nu exista nicio 

Calea de atac legala in urma desfiintarii deciziei date in recurs, in calea 

de atac a revizuirii reglementata de art. 465 NCPP 
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� A fost exprimat punctul de vedere conform caruia calea de atac aplicabila in speta este 

recursul in casatie, argumentat pe faptul ca dispozitiile art. 11 din Legea nr. 255/2013 

pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si 

pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual 

penale prevad ca deciziile pronuntate in apel inainte de intrarea in vigoare a Codului de 

procedura penala cu privire la care termenul de declarare a caii ordinare de atac 

prevazute de legea anterioara nu expirase la data intrarii in vigoare a legii noi sunt 

supuse recursului in casatie. 

Opinia specialistilor consultati 

� Dintre specialisti, Academia Romana — Institutul de Cercetari Juridice a comunicat 

urmatorul punct de vedere: 

� In cauza, incalcarea dreptului fundamental la un proces echitabil, constatata de catre 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), s-a produs in fata instantei de recurs, 

care l-a condamnat direct pe inculpat in urma recursului procurorului, prin simpla 

reapreciere a acelorasi probe in temeiul carora s-a pronuntat achitarea la fond si s-a 

mentinut achitarea in apel, fara ca instanta de recurs sa readministreze, in mod 

nemijlocit si contradictoriu, probele invocate de acuzare (a se vedea, in acelasi sens, 

Hotararea CEDO Hanu contra Romaniei din 4 iunie 2013 si deciziile Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie — Sectia penala nr. 213 din 22 ianuarie 2013, nr. 725 din 28 februarie 

2013 si nr. 3.757 din 16 noiembrie 2012). 

� Prin admiterea cererii de revizuire si desfiintarea deciziei instantei de recurs in fata 

careia s-a produs incalcarea dreptului, practic, cauza revine in momentul procesual 

anterior, in care aceeasi instanta, Curtea de Apel, trebuie sa judece din nou, adica sa 

rejudece recursul Parchetului cu care a fost si este investita. 

� Desi aceasta ipoteza nu a fost avuta in vedere prin dispozitiile tranzitorii ale Legii nr. 

255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii 

procesual penale, prin efectul desfiintarii deciziei mentionate si al obligatiei de a se 

rejudeca aceeasi cale de atac ordinara in fata careia s-a incalcat un drept fundamental, 

ne gasim, practic, in ipoteza unei repuneri in situatia anterioara, respectiv in situatia 

prevazuta de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, a unui recurs care nu a fost 

judecat pana la data intrarii in vigoare a Codului de procedura penala. 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel 

Timisoara — Sectia penala in Dosarul 214/59/2008 prin care se solicita pronuntarea unei 

hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: „care este calea de 

atac legala in urma desfiintarii deciziei date in recurs, in calea de atac a revizuirii 

reglementata in procedura prevazuta de art. 465 din Codul de procedura penala 

(revizuirea in cazul hotararilor C.E.D.O.), in conditiile in care cauza a parcurs trei grade de 

jurisdictie (prima instanta, apel si recurs), in ultima instanta solutionandu-se recursul 

procurorului”. 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca, in urma desfiintarii deciziei date in 

recurs, in calea de atac a revizuirii reglementata in procedura prevazuta de art. 465 din 

Codul de procedura penala, in conditiile in care cauza a parcurs trei grade de jurisdictie 

(prima instanta, apel si recurs), in ultima instanta solutionandu-se recursul 

procurorului, calea de atac este recursul in forma si reglementarea prevazuta de lege la 

data judecarii recursului initial. 
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 13 februarie 2014

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) din 

Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri 

de interes national, judetean si local si art. 26 alin. (2) din 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 

� Exceptia a fost invocata intr

impotriva deciziei prin care s

a solutionat actiunea civila avand ca obiect 

Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. 

stabilire a despagubirilor

acestora, si obligarea statului roman, prin C.N.A.D.N.R, la plata sumelor reprezentand 

valoarea de circulatie a imobilului proprietate a autorilor exceptiei. Apelurile declarate 

de parti au fost admise, iar sentinta schimbata in parte, in sensul diminuarii 

despagubirilor acordate autorilor.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

din Legea nr. 198/2004 cuprinde o norma de trimitere la procedura reglementata prin 

art. 21–27 din Legea nr. 33/1994.Potrivit prevederi

propriu-zisa, adica transferul dreptului de proprietate din patrimoniul expropriatului in 

cel al expropriatorului, este intotdeauna precedata de efectuarea unui raport de 

evaluare, in vederea stabilirii cuantumului just

expropriatului, ceea ce este in acord cu dispozitiile art. 44 alin. (3) din Legea 

fundamentala.  

� Or, art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004, prin trimitere la procedura instituita de art. 

21–27 din Legea nr. 33/1994

privind obligativitatea intocmirii raportului de evaluare prealabil exproprierii, 

textul constitutional anterior invocat

fundamental al omului 

Legea nr. 33/1994 cu prevederile referitoare la obligativitatea intocmirii raportului de 

evaluare prealabil exproprierii din Legea nr. 198/2004 este indispensabila in vederea 

respectarii principiilor

prealabil al despagubirii, principii care au la baza insasi textul art. 44 alin. (3) din 

Constitutie. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

constatat ca prevederile art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004

prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, in forma 

anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie 

de autostrazi si drumuri nationale, raportate la sintagma „la data intocmirii raportului de 

expertiza“ cuprinsa in dispozitiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica 

CC: Legea privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de 

autostrazi si drumuri nationale contine dispozitii neconstitutionale

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 152 din 3 martie 2015 a fost publicata 

nr. 12 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 teza a doua din 

Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de 

constructie de autostrazi si drumuri nationale, in forma anterioara 

modificarilor aduse prin Legea nr. 184/2008. 
 

cheierea din 13 februarie 2014 ICCJ – Sectia I civila a 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) din 

privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri 

de interes national, judetean si local si art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica.  

Exceptia a fost invocata intr-o cauza avand ca obiect solutionarea recursului formulat 

impotriva deciziei prin care s-au admis apelurile declarate impotriva sentintei prin care s

solutionat actiunea civila avand ca obiect anularea partiala a Hotararii Companiei 

Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – 

stabilire a despagubirilor nr. 21 din 25 februarie 2008, sub aspectul cuantumului 

si obligarea statului roman, prin C.N.A.D.N.R, la plata sumelor reprezentand 

valoarea de circulatie a imobilului proprietate a autorilor exceptiei. Apelurile declarate 

de parti au fost admise, iar sentinta schimbata in parte, in sensul diminuarii 

irilor acordate autorilor. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii arata, in esenta, ca art. 9 alin. (3) 

din Legea nr. 198/2004 cuprinde o norma de trimitere la procedura reglementata prin 

27 din Legea nr. 33/1994.Potrivit prevederilor Legii nr. 198/2004, exproprierea 

zisa, adica transferul dreptului de proprietate din patrimoniul expropriatului in 

cel al expropriatorului, este intotdeauna precedata de efectuarea unui raport de 

evaluare, in vederea stabilirii cuantumului just al despagubirilor ce se cuvin 

expropriatului, ceea ce este in acord cu dispozitiile art. 44 alin. (3) din Legea 

art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004, prin trimitere la procedura instituita de art. 

27 din Legea nr. 33/1994, fara sa fie interpretat in sensul respectarii prevederilor 

privind obligativitatea intocmirii raportului de evaluare prealabil exproprierii, 

textul constitutional anterior invocat, supunand riscului arbitrariului un drept 

fundamental al omului – dreptul de proprietate privata. Coroborarea art. 26 alin. (2) din 

Legea nr. 33/1994 cu prevederile referitoare la obligativitatea intocmirii raportului de 

evaluare prealabil exproprierii din Legea nr. 198/2004 este indispensabila in vederea 

respectarii principiilor procedurii exproprierii: utilitatea publica si caracterul just si 

prealabil al despagubirii, principii care au la baza insasi textul art. 44 alin. (3) din 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

tat ca prevederile art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri 

prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, in forma 

anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si 

ii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie 

de autostrazi si drumuri nationale, raportate la sintagma „la data intocmirii raportului de 

expertiza“ cuprinsa in dispozitiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind 

rierea pentru cauza de utilitate publica sunt neconstitutionale. 

CC: Legea privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de 

autostrazi si drumuri nationale contine dispozitii neconstitutionale

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 152 din 3 martie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 12 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 teza a doua din 

Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de 

constructie de autostrazi si drumuri nationale, in forma anterioara 

Sectia I civila a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) din 

privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri 

Legea nr. 33/1994 privind 

o cauza avand ca obiect solutionarea recursului formulat 

au admis apelurile declarate impotriva sentintei prin care s-

anularea partiala a Hotararii Companiei 

 C.N.A.D.N.R. – de 

nr. 21 din 25 februarie 2008, sub aspectul cuantumului 

si obligarea statului roman, prin C.N.A.D.N.R, la plata sumelor reprezentand 

valoarea de circulatie a imobilului proprietate a autorilor exceptiei. Apelurile declarate 

de parti au fost admise, iar sentinta schimbata in parte, in sensul diminuarii 

autorii arata, in esenta, ca art. 9 alin. (3) 

din Legea nr. 198/2004 cuprinde o norma de trimitere la procedura reglementata prin 

lor Legii nr. 198/2004, exproprierea 

zisa, adica transferul dreptului de proprietate din patrimoniul expropriatului in 

cel al expropriatorului, este intotdeauna precedata de efectuarea unui raport de 

al despagubirilor ce se cuvin 

expropriatului, ceea ce este in acord cu dispozitiile art. 44 alin. (3) din Legea 

art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004, prin trimitere la procedura instituita de art. 

fie interpretat in sensul respectarii prevederilor 

privind obligativitatea intocmirii raportului de evaluare prealabil exproprierii, incalca 

, supunand riscului arbitrariului un drept 

e proprietate privata. Coroborarea art. 26 alin. (2) din 

Legea nr. 33/1994 cu prevederile referitoare la obligativitatea intocmirii raportului de 

evaluare prealabil exproprierii din Legea nr. 198/2004 este indispensabila in vederea 

procedurii exproprierii: utilitatea publica si caracterul just si 

prealabil al despagubirii, principii care au la baza insasi textul art. 44 alin. (3) din 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si a 

privind unele masuri 

prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, in forma 

anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si 

ii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie 

de autostrazi si drumuri nationale, raportate la sintagma „la data intocmirii raportului de 

expertiza“ cuprinsa in dispozitiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind 

 

CC: Legea privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de 

autostrazi si drumuri nationale contine dispozitii neconstitutionale 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea 

unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane 

� Proiect de Lege privind administratorii de fonduri de investitii alternative 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei 

energetice a blocurilor de locuinte 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 10 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului 

public parlamentar 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 11 din Legea privind exercitarea unor activitati cu caracter 

ocazional desfasurate de zilieri 

� Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr. 3 din Legea nr.43/2014 privind protectia animalelor 

utilizate in scopuri stiintifice 

� Proiect de Lege pentru completarea O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii 

arhitectural-ambientale a cladirilor 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii 

� Propunere legislativa privind adoptarea unor masuri pentru protejarea constructiilor reprezentative 

pentru Romania 

� Propunere legislativa privind plata unor sume personalului din invatamant 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea art. 587 din Codul de Procedura Penala 

� Propunere legislativa privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 64/2013 privind infiintarea si 

acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii 

financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un 

incident de mediu 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 24 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 109 alin. (8) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice 

� Propunere legislativa „Legea mestesugarilor artizani” 

� Propunere legislativa pentru modificarea OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din 

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

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 194 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 privind infiintarea si 

organizarea Inspectiei Muncii, republicata 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si 

actele de identitate ale cetatenilor romani 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru 

sustinerea familiei 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 25 din Legea nr.295/2004 privind regimul 

armelor si munitiilor 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 

� Propunere legislativa privind reglementarea meseriei de asistent-supreveghetor in ciclul prescolar de 

invatamint 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior 

militar, de ordine publica si securitate nationala 

� Proiect de Lege privind unele masuri vizand republicarea actelor normative 

� 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 pentru modificarea si completarea art.237 din Legea societatilor nr.31/1990 

� Proiect de Lege privind completarea Legii politiei locale nr. 155/2010 

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

� Proiect de Lege pentru completarea O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului 

national unic pentru apeluri de urgenta 

� Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative 

� Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum 

si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare nr. 241/2006 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din OG nr.51/1998 privind imbunatatirea 

sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 5 din O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 

pana la 6 martie 1945 din motive etnice 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si 

materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 - 

31 decembrie 1961 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii 

� Propunere legislativa privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic 

� Propunere legislativa privind decuplarea consumului de energie de cresterea economica a tarii 

� Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau 

prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia 

vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, publicata in Monitorul Oficial nr. 406/18 iunie 2012, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 coroborata cu H.G. nr. 

44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare 

� Propunere legislativa pentru modificarea sI completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si 

organizarea profesiei de mediator 

� Propunere legislativa pentru abrogarea art. 95 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolventei 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat 

pentru copii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia 

cetatenilor romani care lucreaza in strainatate 

� Propunere legislativa privind infiintarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii 

de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala 

� Propunere legislativa pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) si a articolului 84, alineatul (2) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

� Propunere legislativa privind interzicerea autonomiei teritoriale si a oricarei forme de secesionism 

� Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 299/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010  
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
� Propunere legislativa legislativa privind gratierea unor pedepse privative de libertate 

� Propunere legislativa privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei 

anticomuniste 

� Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr. 89/2000 privind unele masuri pentru 

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

� 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 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice 

� Propunere legislativa privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la actiuni 

militare in afara teritoriului statului roman 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 42 si 47 din Legea nr. 53/2003  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

� Propunere legislativa de modificare si completare a 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 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si 

stimularea fortei de munca 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si al 

protectiei sociale 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Locuinte 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010  

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei civile si al 

situatiilor de urgenta 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de 

protectie 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003  

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 299/2007  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 380/2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 263/2010  
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din O.U.G. nr. 772009 privind organizarea si 

exploatarea jocurilor de noroc 

� Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea formelor istorice asociative de 

proprietate 

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia drepturilor 

persoanelor cu handicap 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 20 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara 

a personalului platit din fonduri publice 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

� Proiect de Lege privind declararea satelor Tarcaia si Gradinari, judetul Bihor, localitati-martir 

� Proiectul Legii infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (5) al art. 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 

autoritatilor administratiei publice locale 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 3/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

146/2014 privind autorizarea platii cotizatiilor la Forumul International al Echipelor de Raspuns 

la Incidente de Securitate Cibernetica (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) 

si la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociatiei Transeuropene a Retelelor 

din Domeniul Cercetarii si al Educatiei (Transeuropean Research and Education Network 

Association-TERENA) in scopul mentinerii participarii Centrului National de Raspuns la 

Incidente de Securitate Cibernetica CERT-RO la aceste doua organisme neguvernamentale 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Mandatul Reprezentantului Special al Uniunii Europene in Afganistan s-a prelungit 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 58 din 3 martie 2015 a fost publicata DECIZIA (PESC) 2015/331 de prelungire a 

mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene in Afganistan. 
 

Mandatul domnului Franz-Michael Skjold Mellbin in calitate de RSUE in Afganistan se prelungeste pana la 

31 octombrie 2015. Consiliul poate decide cu privire la finalizarea anticipata a mandatului RSUE, pe baza 

unei evaluari a Comitetului politic si de securitate si a unei propuneri din partea Inaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate. 

 

Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) > organizeaza o procedura de selectie in vederea 

intocmirii unei liste de rezerva pentru: Auditor intern, Audit (contract de lunga durata GF IV); 

Responsabil cu planificarea in Departamentul Guvernare corporativa (AD 6). 
 

Textul complet al conditiilor de angajare si fisa postului trebuie descarcate de pe site-ul web al agentiei: 

http://www.ema.europa.eu/ema/ la rubrica „Careers at the Agency”. 
 

Inscriere: Candidaturile trebuie trimise pe cale electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al 

agentiei.  
 

Termen-limita (inclusiv validarea): 4 aprilie 2015, ora 24.00. 

Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 70 A din 27 februarie 2015, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 73 din 2 martie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-534/13 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare si altii/Fipa Group Srl si altii  
 

Curtea declara ca legislatia italiana, care nu impune masuri de prevenire si de reparare 

impotriva proprietarilor care nu sunt raspunzatori pentru poluarea terenurilor lor, este 

compatibila cu dreptul Uniunii. Statele membre sunt libere sa prevada numai o raspundere 

patrimoniala a acestor proprietari in cazul in care autoritatile adopta astfel de masuri. 
 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-503/13 si C-504/13 Boston Scientific 

Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse si altii  
 

Curtea de Justitie precizeaza  ca atunci cand un aparat medical prezinta un potential defect, 

toate produsele de acelasi model pot fi calificate drept produse cu defecte Fabricantul unui 

asemenea aparat cu defecte trebuie sa ramburseze costurile aferente inlocuirii sale, intrucat o 

astfel de inlocuire este necesara pentru restabilirea nivelului de siguranta la care o persoana 

se poate astepta.  
 

� Tribunalul Uniunii Europene in cauza T-496/11 Regatul Unit/Banca Centrala Europeana  
 

Tribunalul anuleaza Cadrul politicii de supraveghere a Eurosistemului publicat de BCE, care 

impune contrapartilor centrale sa fie localizate in zona euro BCE nu dispune de competenta 

necesara pentru a impune o astfel de cerinta contrapartilor centrale care intervin in 

compensarea titlurilor financiare. 

 

� Tribunalul Uniunii Europene in cauza T-175/12 Deutsche Borse AG/Comisia 
 

Tribunalul confirma decizia Comisiei prin care se interzice operatiunea de concentrare 

proiectata dintre Deutsche Borse si NYSE Euronext. 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

MFP propune masuri pentru asigurarea fondurilor 

necesare pentru finantarea proiectelor culturale   
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 4 martie un 

proiect de ordonanţa de urgenta pentru modificarea si completarea 

unor acte normative. 

Conform notei de fundamentare, proiectul prevede o serie de schimbari: 

1. Modificarile propuse prin prezentul proiect de act normativ vizeaza necesitatea asigurarii 

fondurilor necesare pentru finantarea proiectelor culturale, precum si asigurarea predictibilitatii 

colectarii acestora. 

2. Se excepteaza de la aplicarea dispozitiilor O.G. nr. 26/2013 si fondurile de garantare si 

contragarantare la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin o 

participatie majoritara. 

3. Se propune ca, prin exceptie de la art. 10 din O.G. nr. 29/2013, persoanele disponibilizate de la 

Societatea Comerciala Complexul Energetic Hunedoara – S.A. si Societatea Comerciala Complexul 

Energetic Oltenia – S.A. sa beneficieze de venitul lunar de completare prevazut de O.U.G. nr. 36/2013. 

4. Se reglementeaza in sensul ca remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului 

supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului raman dobandite conform 

contractelor in vigoare, fara ca acestora sa le fie incidente prevederile art. 14 alin. (2) din O.G. nr. 

26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 

o participatie majoritara. 

5. Se propune completarea art. III din O.G. nr. 26/2012, la lit. a) a alin.(2) in sensul includerii in 

exceptiile prevazute la aceasta litera si a actiunilor de protocol si reprezentare organizate la nivelul 

procurorului sef al DNA, procurorului sef al DIICOT. 

6. Se precizeaza expres ca remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului 

supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului raman dobandite, fara ca acestora sa 

le fie incidente dispoziţiile O.U.G. nr. 51/2013. Modificarea clauzelor contractuale se poate realiza 

doar prin acordul de voinţa al ambelor parţi. 

7. La propunerea finantatorilor, se intentioneaza perfectarea cadrului legal existent, prin modifi-

carea alin.(74) din O.U.G. nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului 

„Prima casa”.  

8. Scopul principal al acestui proiect de act normativ este asigurarea conditiilor pentru elaborarea 

unui nou cadru de reglementare si implementare a politicii in domeniul sistemelor de control 

intern/managerial de catre Secretariatul General al Guvernului. 

9. Ministerul Culturii a demarat incepand cu anul 2013, negocieri pentru a deveni partener si 

membru al retelei Traduki, in sprijinul promovarii culturii scrise romanesti in spatiul de limba 

germana si in cel balcanic.  

10. Se propune ca unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sa poata contracta, in conditiile 

legii, de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 31.07.2015, imprumuturi, din varsaminte 

din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreria Statului in limita a 1.290.000 mii 

lei pentru asigurarea prefinanţarii sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile 

asociate proiectelor. 
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11. Avand in vedere nevoia de finantare suplimentara in domeniile medical, cultural, educatie, 

invatamant, social si sport se impune 

operatorii economici prevazuti la art. 1 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ

actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu 

completari prin Legea nr. 47/2014.

12. Se propun masuri in domeniul valorificarii bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea 

privata a statului.  

13. Se propune completarea alin. (2) al art. II din O.U.G. nr.

exceptiile prevazute la acest alineat si a consumului de carburanti pentru activitatile inspectiei 

judiciare si pentru activitatile desfasurate in teritoriu 

14. Sunt identificate alte surse de finanţare a Fondului naţional unic de asigurari sociale de 

sanatate, respectiv 80% din excedentul anual al Autoritaţii de Supraveghere Financiara si al 

Autoritaţii Naţionale pentru Administrare si R

15. Propunerea de modificare a Legii nr. 69/2000, urmareste actualizarea cadrului normativ al 

masurilor financiare din domeniul sportului, in contextul politicii europene din acest domeniu si a 

accesul echitabil si transparent la resursele de finantare destinate activitatii sportive.

16. In scopul clarificarii modului de utilizare a sumelor aprobate in bugetul de stat pentru 

proiectele de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste 

hotare, precum si cele pentru finantarea actiunilor cu caracter stiiintific si social

anual in bugetul Secretariatului General al Guvernului, se face precizarea ca 

repartizarea si utilizarea se aproba prin hotarare a Guvernului.

17. Se propune inlocuirea la art. 3 din Legea nr. 323/2013, si respectiv, la art. 2 din legea nr. 

352/2013 a referirii la bugetul Ministerul Finantelor Publice 

bugetul Ministerul Finantelor Publice. 

18. Se abroga dispoziţiile art. III din O.U.G. nr. 81/2003.

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 

asteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 14/2013 

privind reglementarea unor masuri fiscal

la bugetul de stat a sumelor aferente 

pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul 

achizitiilor publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului din 2009 pentru constructia si 

echipamentul unitatilor mobile

Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum si 

a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranta Maritima al 

Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.359(92) din 21 iunie 2013;

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

. Avand in vedere nevoia de finantare suplimentara in domeniile medical, cultural, educatie, 

invatamant, social si sport se impune alinierea politicilor de acordare de donatii si sponsorizari a 

operatorii economici prevazuti la art. 1 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ

actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu 

completari prin Legea nr. 47/2014. 

12. Se propun masuri in domeniul valorificarii bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea 

13. Se propune completarea alin. (2) al art. II din O.U.G. nr. 55/2010, in sensul includerii in 

exceptiile prevazute la acest alineat si a consumului de carburanti pentru activitatile inspectiei 

judiciare si pentru activitatile desfasurate in teritoriu de catre membrii CSM. 

14. Sunt identificate alte surse de finanţare a Fondului naţional unic de asigurari sociale de 

sanatate, respectiv 80% din excedentul anual al Autoritaţii de Supraveghere Financiara si al 

Autoritaţii Naţionale pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii.  

15. Propunerea de modificare a Legii nr. 69/2000, urmareste actualizarea cadrului normativ al 

masurilor financiare din domeniul sportului, in contextul politicii europene din acest domeniu si a 

la resursele de finantare destinate activitatii sportive.

16. In scopul clarificarii modului de utilizare a sumelor aprobate in bugetul de stat pentru 

proiectele de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste 

precum si cele pentru finantarea actiunilor cu caracter stiiintific si social

anual in bugetul Secretariatului General al Guvernului, se face precizarea ca  

repartizarea si utilizarea se aproba prin hotarare a Guvernului. 

inlocuirea la art. 3 din Legea nr. 323/2013, si respectiv, la art. 2 din legea nr. 

352/2013 a referirii la bugetul Ministerul Finantelor Publice - Actiuni generale cu referirea la 

bugetul Ministerul Finantelor Publice.  

din O.U.G. nr. 81/2003. 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 

publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 14/2013 

privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de 

la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate 

pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul 

ecret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului din 2009 pentru constructia si 

echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea 

Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum si 

a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranta Maritima al 

nternationale prin Rezolutia MSC.359(92) din 21 iunie 2013;

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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decizionala: proiecte in dezbatere publica 

. Avand in vedere nevoia de finantare suplimentara in domeniile medical, cultural, educatie, 

alinierea politicilor de acordare de donatii si sponsorizari a 

operatorii economici prevazuti la art. 1 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt 

actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu 

12. Se propun masuri in domeniul valorificarii bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea 

55/2010, in sensul includerii in 

exceptiile prevazute la acest alineat si a consumului de carburanti pentru activitatile inspectiei 

14. Sunt identificate alte surse de finanţare a Fondului naţional unic de asigurari sociale de 

sanatate, respectiv 80% din excedentul anual al Autoritaţii de Supraveghere Financiara si al 

15. Propunerea de modificare a Legii nr. 69/2000, urmareste actualizarea cadrului normativ al 

masurilor financiare din domeniul sportului, in contextul politicii europene din acest domeniu si a 

la resursele de finantare destinate activitatii sportive. 

16. In scopul clarificarii modului de utilizare a sumelor aprobate in bugetul de stat pentru 

proiectele de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste 

precum si cele pentru finantarea actiunilor cu caracter stiiintific si social-cultural cuprinse 

inlocuirea la art. 3 din Legea nr. 323/2013, si respectiv, la art. 2 din legea nr. 

Actiuni generale cu referirea la 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 

ecret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului din 2009 pentru constructia si 

de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea 

Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum si 

a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranta Maritima al 

nternationale prin Rezolutia MSC.359(92) din 21 iunie 2013; 
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Decrete semnate 

 
 

  
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finantare dintre Romania si 

Banca Europeana de Investitii in vederea acoperirii contributiei bugetului de stat la Programul 

National de Dezvoltare Rurala (PNDR), semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2013, si a 

amendamentului convenit prin Contractul de finantare amendat si reconfirmat, semnat la 

Bucuresti la 16 mai 2014, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de 

Investitii, in vederea acoperirii contributiei bugetului de stat la Programul National de Dezvoltare 

Rurala (PNDR), semnat la Bucuresti, la 24 decembrie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean in domeniul 

aviatiei intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Guvernul Statului Israel, 

pe de alta parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii 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; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventiile de la 

Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv aditional (Protocolul III), 

adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Nationala a Ambulantei 

din Romania; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalitatii de sanse intre 

femei si barbati; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 52/2014 privind stabilirea unor 

masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2011 pentru protectia 

consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta 

pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen 

lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, 

precum si a contractelor de schimb; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/2014 privind modificarea si 

completarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 

din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de 

coasta a Marii Negre; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2014 pentru modificarea O.G. nr. 

24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul 

European de Garantare Agricola; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 113/2013 privind unele masuri 

bugetare si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si 

adecvarea capitalului. 
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Instrument util pentru analiza oportunitatii solicitarii unui titlu executoriu

Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa 

reprezinta o consecinta a principiului ocrotirii drepturilor

subiective civile, principiu fundamental al Dreptului civil

Va dorim lectura placuta 
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Instrument util pentru analiza oportunitatii solicitarii unui titlu executoriu

Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa 

reprezinta o consecinta a principiului ocrotirii drepturilor

subiective civile, principiu fundamental al Dreptului civil

Lucrarea contine un numar de aproximativ 

50 de hotarari comentate, pronuntate in ca

drul procedurilor de judecata a ordonan

plata si a cererilor de valoare redusa, regle

mentate prin noul Cod de procedura civila

Procedurile speciale de judecat

de plata si cererile cu valoare redus

zinta, in planul dreptului procesual,

cinta a principiului ocrotirii drepturilor 

subiective civile, principiu fundamental al 

Dreptului civil. 

Autorul a incercat a acoperi propor

instantele in competenta ca

varea acestei categorii de litigii, realiz

astfel un instrument de lucru util 

analizei oportunitatii solicitării unui titlu 

executoriu de la judecatorii, folosindu

avantajele procedurilor speciale de judecare 

a cauzelor civile. 
 

Autor: Daniel-Catalin Velicu 

Ordonanta de plata si Cererile de valoare redusa

Editura C.H. Beck, 2015 
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Instrument util pentru analiza oportunitatii solicitarii unui titlu executoriu 

Ordonanta de plata si cererile de valoare redusa  

reprezinta o consecinta a principiului ocrotirii drepturilor 

subiective civile, principiu fundamental al Dreptului civil. 

numar de aproximativ 

50 de hotarari comentate, pronuntate in ca-

drul procedurilor de judecata a ordonantei de 

plata si a cererilor de valoare redusa, regle-

mentate prin noul Cod de procedura civila. 

Procedurile speciale de judecata – ordonanta 

i cererile cu valoare redusa – repre-

n planul dreptului procesual, o conse-

a principiului ocrotirii drepturilor 

, principiu fundamental al 

ncercat a acoperi proportional 

arora intra rezol-

rea acestei categorii de litigii, realizand 

astfel un instrument de lucru util in vederea 

ii solicitării unui titlu 

torii, folosindu-se de 

avantajele procedurilor speciale de judecare 

Ordonanta de plata si Cererile de valoare redusa 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Pachete tematice Legalis® 

 

Jurisprudenta relevanta pe Noul Cod de procedura civila in Legalis® 

Noul Cod de procedura civila a generat deja jurisprudenta relevanta, aproape 1.000 de spete 

fiind acum disponibile in Legalis®. Aflati mai jos cum le puteti identifica. 

Cum se foloseste eficient masca avansata de cautare pentru jurisprudenta in Legalis® 
 

Cea mai rapida modalitate de a gasi toate spetele care fac referire la Noul Cod de procedura civila este 

aceea de a folosi masca avansata de cautare pentru jurisprudenta. Cel mai util camp in cautarea 

dumneavoastra este campul „Conexiuni”.  

• Conexiuni – pentru cazul concret al Noului Cod de procedura civila trebuie sa introduceti in acest 

camp textul ncpc. Atentie! Nu folositi ghilimelele in acest camp. Conexiunile vor regasi 

intotdeauna exact acele documente care fac referire la actul introdus.  

• Tipuri de citari – pentru a gasi jurisprudenta pe un anume articol, este suficient sa introduceti in 

campul Conexiuni o expresie de tipul nr. articol nr. act / an act. Exemple practice: 24 ncpc; 373s1 

cpc (pentru art. 3731 din Codul de procedura vechi) 

• Filtrarea rezultatelor – odata efectuata cautarea, Legalis® va afisa rezultate din toate sectiunile 

relevante. Pentru a vedea doar rezultatele dintr-o sectiune dati click, in panoul din stanga al 

aplicatiei, pe numarul din dreptul sectiunii dorite. 

Suplimentar 

• Campul Conexiuni se regaseste si in masca avansata de cautare pentru Toate documentele. 

Folosind aceleasi principii de cautare expuse mai sus, veti putea gasi rezultate din orice 

sectiune a Legalis®, nu doar din jurisprudenta 

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 



 

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

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 
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reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
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