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Principalele prevederi 

1. asistent de farmacie licenţiat

2. asistent medical balneofizioterapie,

3. asistent medical balneofizioterapie,

4. asistent medical de farmacie

5. asistent medical de pediatrie

6. asistent medical generalist

7. asistent medical igienă şi 

8. asistent medical igienă şi sănătate publică

9. asistent medical laborator

10. asistent medical laborator

11. asistent medical nutriţie dietetică

12. asistent medical nutriţie dietetică

13. asistent medical obstetrică

14. asistent medical radiologie

15. asistent medical radiologie

16. asistent medico-social

17. asistent medico-social

18. expert relaţii sociale

19. manager servicii private de securitate

20. specialist educator în penitenciare

21. tehnician în fizică 

� Se modifica denumirea grupei de baza 5414 

securitate. 

� Se muta ocupatia agent conducator caini de serviciu 

servicii de protectie neclasificati in grupele de baza anterioare in grupa de baza 5414 

Lucratori in servicii private de securitate si va avea codul 541412.

� Se muta ocupatia director departament securitate 

servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor in grupa de baza 1349 Conducatori de 

unitati de prestari servicii neclasificati in grupele de baza anterioare si va avea codul 

134920. 

Clasificarea ocupaţiilor din România 

(şase caractere) a suferit modificări

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

 

In Monitorul Oficial nr. 161 din 9 martie 2015 a fost publicat 

123/123/2015 al MMFPSPV si al INS privind modificarea 

Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel de ocupa

aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei s

al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011.
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balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare
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generalist 

asistent medical igienă şi sănătate publică 

asistent medical igienă şi sănătate publică 

asistent medical laborator 

asistent medical laborator 

asistent medical nutriţie dietetică 

asistent medical nutriţie dietetică 

asistent medical obstetrică-ginecologie 
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asistent medical radiologie 

social 

social 

expert relaţii sociale 

private de securitate 

specialist educator în penitenciare 

 

Se modifica denumirea grupei de baza 5414 din Paznici in Lucratori in servicii private de 

Se muta ocupatia agent conducator caini de serviciu din grupa de baza 5419 Lucratori in 

servicii de protectie neclasificati in grupele de baza anterioare in grupa de baza 5414 

Lucratori in servicii private de securitate si va avea codul 541412. 

patia director departament securitate din grupa de baza 1330 Conducatori in 

servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor in grupa de baza 1349 Conducatori de 

unitati de prestari servicii neclasificati in grupele de baza anterioare si va avea codul 

Clasificarea ocupaţiilor din România — nivel de ocupaţie 

(şase caractere) a suferit modificări 

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

� Scoaterea poporului roman din marasmul economic, politic, social si moral in care a fost 

adus de statul roman uzurpator necesita schimbarea, din temelii, a legii fundamentale a 

societatii romanesti, a Constitutiei Romaniei. Acestui scop ii ras

legislativa cetateneasca privind revizuirea Constitutiei Romaniei,pe care o propunem 

spre aprobarea poporului roman.

� La baza proiectului de revizuire sunt asezate urmatoarele 

� Statul este creat de popor

Ratiunea de a fi a statului este sa slujeasca poporul, sa apere drepturile si libertatile 

cetatenilor, sa furnizeze servicii de uz si de interes public pentru toti cetatenii sai.

� Poporul poate sa-si exercite contr

numai daca el, poporul, detine si puterea economica, daca este proprietar asupra 

capitalului. Constitutia trebuie sa dispuna mecanismele juridice si financiare prin care 

poporul sa devina si sa ramana 

� Statul este constituit din mai multe componente, numite autoritati ale statului

complet separate una de alta si total independente una fata de alta, care se controleaza 

reciproc si toate sunt contr

din noua componente: legislativa, executiva, judecatoreasca, mediatica, financiara, 

electorala, morala, statistica, stiintifica.

� Romania este patria poporului roman

national al poporului sau, sa actioneze necontenit pentru Reintregirea Patriei cu 

teritoriile rupte din trupul tarii de catre participantii la cel de

� In Romania functioneaza o economie democratica

afla in proprietatea privata a majoritatii cetatenilor.

Romanii, stapani pe capitalul si teritoriul national si pe resursele naturale ale tarii

� Cea mai importanta prevedere a proiectului de revizuire consta in reconstituirea 

drepturilor de proprietate ale poporului roman asupra capitalului national

teritoriului national si asupra resurselor naturale ale tarii. Numai reconstituirea 

drepturilor de proprietate asupra capitalului, pamantului si resurselor naturale ale tarii 

va face posibila si recastigarea celorlalte drepturi si libertati ale romanilor.

Improprietarirea cetatenilor cu capital productiv

� Proiectul prevede constituirea Fondului National de Capital Distributiv

colectata o cincime din Produsul Intern Brut al

impozitului progresiv pe proprietati. Sumele banesti colectate in acest Fond vor fi 

folosite pentru improprietarirea cetatenilor romani cu capital productiv: terenuri, 

constructii, masini, utilaje, echipamente, licent

A fost publicata initiativa legislativa a cetatenilor 
privind revizuirea Constitutiei Romaniei

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 162 din 9 martie 2015 a fost publicata 

legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999 la proiectul de lege 

privind revizuirea Constitutiei Romaniei – initiativa legislativa 

cetateneasca, 24 ianuarie 2015. 

fundamentale 

Scoaterea poporului roman din marasmul economic, politic, social si moral in care a fost 

adus de statul roman uzurpator necesita schimbarea, din temelii, a legii fundamentale a 

societatii romanesti, a Constitutiei Romaniei. Acestui scop ii ras

legislativa cetateneasca privind revizuirea Constitutiei Romaniei,pe care o propunem 

spre aprobarea poporului roman. 

La baza proiectului de revizuire sunt asezate urmatoarele principii fundamentale

Statul este creat de popor. Statul exista si functioneaza sub controlul poporului. 

Ratiunea de a fi a statului este sa slujeasca poporul, sa apere drepturile si libertatile 

cetatenilor, sa furnizeze servicii de uz si de interes public pentru toti cetatenii sai.

si exercite controlul asupra statului, asupra puterii politice, daca si 

numai daca el, poporul, detine si puterea economica, daca este proprietar asupra 

capitalului. Constitutia trebuie sa dispuna mecanismele juridice si financiare prin care 

poporul sa devina si sa ramana proprietar al capitalului utilizat in economia nationala.

Statul este constituit din mai multe componente, numite autoritati ale statului

complet separate una de alta si total independente una fata de alta, care se controleaza 

reciproc si toate sunt controlate de popor. Se propune ca statul roman sa fie constituit 

din noua componente: legislativa, executiva, judecatoreasca, mediatica, financiara, 

electorala, morala, statistica, stiintifica. 

Romania este patria poporului roman. Statul roman este obligat sa 

national al poporului sau, sa actioneze necontenit pentru Reintregirea Patriei cu 

teritoriile rupte din trupul tarii de catre participantii la cel de-al Doilea Razboi Mondial.

In Romania functioneaza o economie democratica, in care majorit

afla in proprietatea privata a majoritatii cetatenilor. 

Romanii, stapani pe capitalul si teritoriul national si pe resursele naturale ale tarii

Cea mai importanta prevedere a proiectului de revizuire consta in reconstituirea 

de proprietate ale poporului roman asupra capitalului national

teritoriului national si asupra resurselor naturale ale tarii. Numai reconstituirea 

drepturilor de proprietate asupra capitalului, pamantului si resurselor naturale ale tarii 

osibila si recastigarea celorlalte drepturi si libertati ale romanilor.

Improprietarirea cetatenilor cu capital productiv 

Proiectul prevede constituirea Fondului National de Capital Distributiv

colectata o cincime din Produsul Intern Brut al tarii, in principal, prin instituirea 

impozitului progresiv pe proprietati. Sumele banesti colectate in acest Fond vor fi 

folosite pentru improprietarirea cetatenilor romani cu capital productiv: terenuri, 

constructii, masini, utilaje, echipamente, licente, brevete etc. 

A fost publicata initiativa legislativa a cetatenilor 
privind revizuirea Constitutiei Romaniei 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 162 din 9 martie 2015 a fost publicata initiativa 

la proiectul de lege 

initiativa legislativa 

Scoaterea poporului roman din marasmul economic, politic, social si moral in care a fost 

adus de statul roman uzurpator necesita schimbarea, din temelii, a legii fundamentale a 

societatii romanesti, a Constitutiei Romaniei. Acestui scop ii raspunde initiativa 

legislativa cetateneasca privind revizuirea Constitutiei Romaniei,pe care o propunem 

principii fundamentale: 

a si functioneaza sub controlul poporului. 

Ratiunea de a fi a statului este sa slujeasca poporul, sa apere drepturile si libertatile 

cetatenilor, sa furnizeze servicii de uz si de interes public pentru toti cetatenii sai. 

, asupra puterii politice, daca si 

numai daca el, poporul, detine si puterea economica, daca este proprietar asupra 

capitalului. Constitutia trebuie sa dispuna mecanismele juridice si financiare prin care 

proprietar al capitalului utilizat in economia nationala. 

Statul este constituit din mai multe componente, numite autoritati ale statului, 

complet separate una de alta si total independente una fata de alta, care se controleaza 

olate de popor. Se propune ca statul roman sa fie constituit 

din noua componente: legislativa, executiva, judecatoreasca, mediatica, financiara, 

. Statul roman este obligat sa apere teritoriul 

national al poporului sau, sa actioneze necontenit pentru Reintregirea Patriei cu 

al Doilea Razboi Mondial. 

, in care majoritatea capitalului se 

Romanii, stapani pe capitalul si teritoriul national si pe resursele naturale ale tarii 

Cea mai importanta prevedere a proiectului de revizuire consta in reconstituirea 

de proprietate ale poporului roman asupra capitalului national, asupra 

teritoriului national si asupra resurselor naturale ale tarii. Numai reconstituirea 

drepturilor de proprietate asupra capitalului, pamantului si resurselor naturale ale tarii 

osibila si recastigarea celorlalte drepturi si libertati ale romanilor. 

Proiectul prevede constituirea Fondului National de Capital Distributiv, in care va fi 

tarii, in principal, prin instituirea 

impozitului progresiv pe proprietati. Sumele banesti colectate in acest Fond vor fi 

folosite pentru improprietarirea cetatenilor romani cu capital productiv: terenuri, 

A fost publicata initiativa legislativa a cetatenilor  
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Principalele prevederi

� Se aproba acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune 

necompetitive din cadrul 

Petrosani, pentru anul 2015, potrivitDeciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 

2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune 

necompetitive. 

� Ajutorul de stat in suma totala de 143.475 mii lei pentru anul 2015

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si 

Mediului de Afaceri se acorda potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 

1.020/final, astfel: 

• pentru produsul huila energetica

inchidere definitiva se acorda ajutor de stat in suma de 93.314 mii lei, destinat 

acoperirii pierderi

• pentru unitatile intrate in proces 

pentru suportarea costurilor exceptionale in suma de 50.161 mii lei, costuri care 

nu sunt legate de productia curenta.

Acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii

 minelor de carbune necompetitive

Principalele prevederi

� Pot face exceptie 

respectiv, dupa caz, ale cap. IV (finantarea in valuta a entitatilor nefinanciare):

• operatiunile realizate 

normative ce prevad acordarea de catre stat a unor facilitati fiscale ori a altor 

avantaje debitorilor persoane fizice;

• operatiunile realizate exclusiv in scopul conversiei creditelor

acordate in valuta sau indexate la cursul unei valute in credite in moneda 

nationala ori in moneda in care sunt denominate sau indexate sursele 

debitorului pentru rambursarea creditului.

Regulamentul BNR privind unele conditii de 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 163 din 9 martie 2015 a fost publicata 

134/2015 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru 

facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul 

Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului 

pentru anul 2015. 

Principalele prevederi 

acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune 

din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului 

Petrosani, pentru anul 2015, potrivitDeciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 

2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune 

at in suma totala de 143.475 mii lei pentru anul 2015

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si 

Mediului de Afaceri se acorda potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 

 

pentru produsul huila energetica livrat de unitatile intrate in proces de 

inchidere definitiva se acorda ajutor de stat in suma de 93.314 mii lei, destinat 

acoperirii pierderilor aferente productiei curente; 

pentru unitatile intrate in proces de inchidere definitiva se acorda ajutor de stat 

pentru suportarea costurilor exceptionale in suma de 50.161 mii lei, costuri care 

nu sunt legate de productia curenta. 

Acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii

minelor de carbune necompetitive 

In Monitorul Oficial nr. 163 din 9 martie 2015

Regulamentul nr. 2/2015 al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 

privind unele conditii de creditare. 

Principalele prevederi 

 de la aplicarea dispozitiilor cap. III (creditarea persoanelor fizice), 

respectiv, dupa caz, ale cap. IV (finantarea in valuta a entitatilor nefinanciare):

operatiunile realizate exclusiv in scopul restructurarii creditelor

normative ce prevad acordarea de catre stat a unor facilitati fiscale ori a altor 

avantaje debitorilor persoane fizice; 

operatiunile realizate exclusiv in scopul conversiei creditelor

acordate in valuta sau indexate la cursul unei valute in credite in moneda 

nationala ori in moneda in care sunt denominate sau indexate sursele 

debitorului pentru rambursarea creditului. 

Regulamentul BNR privind unele conditii de creditare
 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. 163 din 9 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

vind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru 

facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul 

Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului — S.A. Petrosani, 

acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune 

Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului — S.A. 

Petrosani, pentru anul 2015, potrivitDeciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 

2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune 

at in suma totala de 143.475 mii lei pentru anul 2015, suportat integral de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si 

Mediului de Afaceri se acorda potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 

livrat de unitatile intrate in proces de 

inchidere definitiva se acorda ajutor de stat in suma de 93.314 mii lei, destinat 

definitiva se acorda ajutor de stat 

pentru suportarea costurilor exceptionale in suma de 50.161 mii lei, costuri care 

Acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii 

In Monitorul Oficial nr. 163 din 9 martie 2015 a fost publicat 

al Bancii Nationale a Romaniei pentru 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 

de la aplicarea dispozitiilor cap. III (creditarea persoanelor fizice), 

respectiv, dupa caz, ale cap. IV (finantarea in valuta a entitatilor nefinanciare): 

exclusiv in scopul restructurarii creditelor potrivit actelor 

normative ce prevad acordarea de catre stat a unor facilitati fiscale ori a altor 

operatiunile realizate exclusiv in scopul conversiei creditelor persoanelor fizice 

acordate in valuta sau indexate la cursul unei valute in credite in moneda 

nationala ori in moneda in care sunt denominate sau indexate sursele 

creditare 
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Principalele prevederi 

� Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la 

sfarsitul perioadei de raportare

cuprinsi in bugetele de venituri si cheltuieli si in situatiile financiare.”

� Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat 

pentru buget nr. 41/2014

indicatori economico

integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, 

precum si a procedurii

conform art. 58 din 

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Monitorul Oficial al Romaniei

Procedura de raportare a unor indicatori economico
operatorii economici cu capital detinut de autoritatile publice

Principalele prevederi

� Activele fixe corporale amortizate integral care apartin domeniului privat al statului

al unitatilor administrativ

institutiilor publice si care au o valoare mai mica decat limita stabilita prin hotarare a 

Guvernului se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

� Nu se trec in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe 

corporale care nu au insusiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum 

ar fi: constructii, amenajari la terenuri, mijloace de transport, animale, plantatii etc.

� Ordonatorii principali de credite vor elabora norme proprii 

proprie, cat si pentru institutiile subordonate, pentru stabilirea bunurilor cu caracter 

specific din categoria activelor fixe corporale care au insusiri comune materialelor de 

natura obiectelor de inventar si care se trec in categoria acestora, potrivit prezent

norme. 

� In scopul elaborarii normelor proprii prevazute 

si ordonatorii tertiari de credite vor comunica ordonatorului principal de credite 

propuneri cu privire la activele fixe corporale specifice activitatii l

in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate
 in patrimoniul institutiilor publice

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 164 din 9 martie 2015 a fost publicat 

217/2015 al MFP pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 

41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor 

indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu 

capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de 

autoritatile publice centrale ori locale. 

 

Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la 

sfarsitul perioadei de raportare si au acelasi continut economic cu indicatori

cuprinsi in bugetele de venituri si cheltuieli si in situatiile financiare.” 

ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat 

pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor 

indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu 

integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, 

precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual 

conform art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare

Procedura de raportare a unor indicatori economico-financiari de 
operatorii economici cu capital detinut de autoritatile publice

In Monitorul Oficial nr. 165 din 10 martie 2015 a fost publicat 

nr. 221/2015 al ministrului Finantelor Publice pentru completarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 

corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin 

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008.

Principalele prevederi 

Activele fixe corporale amortizate integral care apartin domeniului privat al statului

al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si cele care apartin proprietatii private a 

lor publice si care au o valoare mai mica decat limita stabilita prin hotarare a 

Guvernului se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

Nu se trec in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe 

re nu au insusiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum 

ar fi: constructii, amenajari la terenuri, mijloace de transport, animale, plantatii etc.

Ordonatorii principali de credite vor elabora norme proprii atat pentru activitatea 

e, cat si pentru institutiile subordonate, pentru stabilirea bunurilor cu caracter 

specific din categoria activelor fixe corporale care au insusiri comune materialelor de 

natura obiectelor de inventar si care se trec in categoria acestora, potrivit prezent

In scopul elaborarii normelor proprii prevazute anterior ordonatorii secundari de credite 

si ordonatorii tertiari de credite vor comunica ordonatorului principal de credite 

propuneri cu privire la activele fixe corporale specifice activitatii lor

in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. 

Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate
in patrimoniul institutiilor publice 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 164 din 9 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 

41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor 

financiari de catre operatorii economici cu 

capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de 

Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la 

si au acelasi continut economic cu indicatorii economici 

 

ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat 

privind reglementarea procedurii de raportare a unor 

financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu 

integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, 

de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual 

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se va republica in 

se textelor o noua numerotare. 

financiari de catre 
operatorii economici cu capital detinut de autoritatile publice 

In Monitorul Oficial nr. 165 din 10 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Finantelor Publice pentru completarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 

corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin 

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008. 

Activele fixe corporale amortizate integral care apartin domeniului privat al statului si 

teritoriale, precum si cele care apartin proprietatii private a 

lor publice si care au o valoare mai mica decat limita stabilita prin hotarare a 

Guvernului se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. 

Nu se trec in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe 

re nu au insusiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum 

ar fi: constructii, amenajari la terenuri, mijloace de transport, animale, plantatii etc. 

atat pentru activitatea 

e, cat si pentru institutiile subordonate, pentru stabilirea bunurilor cu caracter 

specific din categoria activelor fixe corporale care au insusiri comune materialelor de 

natura obiectelor de inventar si care se trec in categoria acestora, potrivit prezentelor 

ordonatorii secundari de credite 

si ordonatorii tertiari de credite vor comunica ordonatorului principal de credite 

or, care se incadreaza 

Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate 
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Principalele prevederi

� Se imputernicesc persoanele din cadrul aparatului de inspectie economico

asa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind infiintarea, 

organizarea si functionarea inspectiei economico

Guvernului nr. 101/2012, 

art. 78 din Legea nr. 273/2006

completarile ulterioare, si la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice

precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea contraventiilor de catre persoanele din cadrul

 aparatului de inspectie economico

Principalele prevederi

� Prezentul ordin stabileste 

hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor 

stabilite in favoarea personalului Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, 

organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice 

finantate prin bugetul Secretariatului General 

perioada 1 ianuarie 

� Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii

respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atat sumele aferente drepturilor de 

natura salariala, cat si pe cele pentru plata dobanzilor si penalitatilor.

� Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii

esalonat, in 5 transe

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 

2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.

Plata titlurilor executorii avand ca obiect 
personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului

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

 

In Monitorul Oficial nr. 166 din 10 martie 2015 a fost publicat 

nr. 246/2015 al MFP pentru imputernicirea persoanelor din cadrul 

aparatului de inspectie economico-financiara in vederea constatarii 

contraventiilor si aplicarii amenzilor prevazute la art. 78

273/2006. 

Principalele prevederi 

persoanele din cadrul aparatului de inspectie economico

asa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind infiintarea, 

organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 101/2012, sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazut

art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice

precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Constatarea contraventiilor de catre persoanele din cadrul

aparatului de inspectie economico-financiara

In Monitorul Oficial nr. 167 din 10 martie 2015 a fost publicat 

nr. 107/2015 al Secretariatului General al Guvernului privind stabilirea 

procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect 

acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului 

General al Guvernului si al structurilor, organelor 

administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin 

bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

Principalele prevederi 

Prezentul ordin stabileste procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin 

hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala 

stabilite in favoarea personalului Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, 

organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice 

finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii in 

perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2015. 

Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii prevazute de prezentul ordin, 

respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atat sumele aferente drepturilor de 

salariala, cat si pe cele pentru plata dobanzilor si penalitatilor.

Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii prevazute 

esalonat, in 5 transe, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 

ui nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 

2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. 

Plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 166 din 10 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

pentru imputernicirea persoanelor din cadrul 

financiara in vederea constatarii 

contraventiilor si aplicarii amenzilor prevazute la art. 78 din Legea nr. 

persoanele din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara, 

asa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind infiintarea, 

financiare, aprobate prin Hotararea 

sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute la 

privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari 

Constatarea contraventiilor de catre persoanele din cadrul 

financiara 

In Monitorul Oficial nr. 167 din 10 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Secretariatului General al Guvernului privind stabilirea 

procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect 

acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului 

General al Guvernului si al structurilor, organelor de specialitate ale 

administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin 

procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin 

drepturi de natura salariala 

stabilite in favoarea personalului Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, 

organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice 

devenite executorii in 

prevazute de prezentul ordin, 

respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atat sumele aferente drepturilor de 

salariala, cat si pe cele pentru plata dobanzilor si penalitatilor. 

prevazute anterior se realizeaza 

, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 

ui nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 

acordarea de drepturi salariale 
personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Prezenta norma stabileste 

Supraveghere Financiara

fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura

in Registrul asociatiilor si fundatiilor, precum si avizul in scopul functionarii lor, conform 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea, 

avizarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agric

in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice 

cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme daunatoare 

plantelor sau incidente de mediu, aprobata cu modificari si completari prin L

2/2014, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 64/2013.

� Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma 

64/2013,precum si in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, denumita in continuare O.G. nr. 26/2000.

� Fondul mutual pentru gestionarea unor riscuri in agricultura

Fond, are drept scop unic asigurarea membrilor afiliati in vederea acordarii acestora de 

plati compensatorii pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor 

prevazute de O.U.G. nr. 64/2013, dupa cum urmeaza:

• fenomene climatice nefavorabile

• boli ale animalelor

• organisme daunatoare plantelor

prevenirii raspandirii acestora;

• incidente de mediu

� Fondul se constituie ca asociatie in baza prevederilor O.G. nr. 26/2000

64/2013. 

� Fondul isi desfasoara activitatea in baza propriului statut

functionarea acestuia.

� Consiliul director al Fondului 

prevazute la art. 24 alin. (2) lit. a) si c) din O.G. nr. 26/2000 si imputerniceste un

executiv in vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d) din 

respectiva ordonanta.

� Comitetul executiv este condus de catre un director general in baza unui contract de 

mandat, care nu poate depasi

� Procesul de avizare al Fondului

• avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca Fond in Registrul asociatiilor si 

fundatiilor; 

• avizarea in scopul functionarii Fondului.

Avizarea fondurilor mutuale pentru 

gestionarea unor riscuri in agricultura

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 martie 2015 a fost publicata 

nr. 5/2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind avizarea 

fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura.

 

Prezenta norma stabileste conditiile si documentele in baza carora Autoritatea de 

Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., acorda avizul prealabil 

fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura in vederea inregistrarii 

Registrul asociatiilor si fundatiilor, precum si avizul in scopul functionarii lor, conform 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea, 

avizarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agric

in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice 

cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme daunatoare 

plantelor sau incidente de mediu, aprobata cu modificari si completari prin L

2/2014, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 64/2013.

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta in O.U.G. nr. 

64/2013,precum si in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, denumita in continuare O.G. nr. 26/2000. 

Fondul mutual pentru gestionarea unor riscuri in agricultura, denumit in continuare 

rept scop unic asigurarea membrilor afiliati in vederea acordarii acestora de 

plati compensatorii pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor 

prevazute de O.U.G. nr. 64/2013, dupa cum urmeaza: 

fenomene climatice nefavorabile; 

nimalelor; 

organisme daunatoare plantelor si masurile aplicate in scopul eradicarii si 

prevenirii raspandirii acestora; 

incidente de mediu. 

Fondul se constituie ca asociatie in baza prevederilor O.G. nr. 26/2000

oara activitatea in baza propriului statut si a normelor privind 

functionarea acestuia. 

Consiliul director al Fondului este format din 5 membri, indeplineste atributiile 

prevazute la art. 24 alin. (2) lit. a) si c) din O.G. nr. 26/2000 si imputerniceste un

executiv in vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d) din 

respectiva ordonanta. 

este condus de catre un director general in baza unui contract de 

mandat, care nu poate depasi 4 ani. 

e avizare al Fondului de catre A.S.F. cuprinde doua etape: 

avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca Fond in Registrul asociatiilor si 

avizarea in scopul functionarii Fondului. 

Avizarea fondurilor mutuale pentru  

gestionarea unor riscuri in agricultura 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 martie 2015 a fost publicata Norma 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind avizarea 

fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura. 

conditiile si documentele in baza carora Autoritatea de 

acorda avizul prealabil 

in vederea inregistrarii 

Registrul asociatiilor si fundatiilor, precum si avizul in scopul functionarii lor, conform 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea, 

avizarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri in agricultura, 

in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice 

cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme daunatoare 

plantelor sau incidente de mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

2/2014, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 64/2013. 

au semnificatia prevazuta in O.U.G. nr. 

64/2013,precum si in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si 

, denumit in continuare 

rept scop unic asigurarea membrilor afiliati in vederea acordarii acestora de 

plati compensatorii pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor 

si masurile aplicate in scopul eradicarii si 

Fondul se constituie ca asociatie in baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 si ale O.U.G. nr. 

si a normelor privind 

este format din 5 membri, indeplineste atributiile 

prevazute la art. 24 alin. (2) lit. a) si c) din O.G. nr. 26/2000 si imputerniceste un Comitet 

executiv in vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d) din 

este condus de catre un director general in baza unui contract de 

 

avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca Fond in Registrul asociatiilor si 
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In Monitorul Oficial nr. 171 din 12 martie 2015 a fost publicata 

nr. 29/2015

113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind 

institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Principalele prevederi 

� In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, 

Financiara colecteaza si proceseaza orice date si informatii relevante

datelor cu caracter personal, 

servicii de investitii financiare

supravegherea pe baza consolidata a societatilor financiare holding si a societatilor 

financiare holding mixte, la cerintele prudentiale prevazute de prezenta ordonanta de 

urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise 

acestora, si pentru investigarea posibilelor

� In cazul unei institutii de credit administrate in sistem unitar

administratie nu trebuie sa exercite simultan si functia de director gene

aceleiasi institutii de credit. In mod exceptional, cu aprobarea Bancii Nationale a 

Romaniei, acest cumul de functii poate fi exercitat in cazuri bine justificate 

institutia de credit. 

� Fiecare dintre membrii consiliului de administra

consiliului de supraveghere si ai directoratului unei institutii de credit, precum si 

persoanele desemnate sa asigure conducerea structurilor care privesc activitatile de 

administrare si control al riscurilor, audit

creditare, precum si orice alte activitati care pot expune institutia de credit unor riscuri 

semnificative trebuie sa dispuna in orice moment de o buna reputatie, de cunostinte, 

aptitudini si experienta adecvate

de credit si responsabilitatilor incredintate

conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase. Componenta 

respectivelor organe al

suficient de larga de experiente profesionale relevante.

A fost aprobata OUG de modificare a legislatiei privind 

institutiile de credit si adecvarea capitalului

Principalele prevederi 

� Inspectoratul General al Politiei Romane este condus de un inspector general, cu rang 

de secretar de stat, numit prin decizie a prim

afacerilor interne, dupa consultarea Corpului National al Politistilor.

Legea privind organizarea si functionarea Politiei Romane

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

 

In Monitorul Oficial nr. 171 din 12 martie 2015 a fost publicata 

nr. 29/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernulu

113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind 

institutiile de credit si adecvarea capitalului. 

In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Autoritatea de Supraveghere 

Financiara colecteaza si proceseaza orice date si informatii relevante, inclusiv de natura 

datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformarii societatilor de 

servicii de investitii financiare, precum si, in cazul in care este autoritate re

supravegherea pe baza consolidata a societatilor financiare holding si a societatilor 

financiare holding mixte, la cerintele prudentiale prevazute de prezenta ordonanta de 

urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise 

acestora, si pentru investigarea posibilelor incalcari ale acestor cerinte. 

institutii de credit administrate in sistem unitar, presedintele consiliului de 

administratie nu trebuie sa exercite simultan si functia de director gene

aceleiasi institutii de credit. In mod exceptional, cu aprobarea Bancii Nationale a 

Romaniei, acest cumul de functii poate fi exercitat in cazuri bine justificate 

Fiecare dintre membrii consiliului de administratie si directorii sau, dupa caz, membrii 

consiliului de supraveghere si ai directoratului unei institutii de credit, precum si 

persoanele desemnate sa asigure conducerea structurilor care privesc activitatile de 

administrare si control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, 

creditare, precum si orice alte activitati care pot expune institutia de credit unor riscuri 

trebuie sa dispuna in orice moment de o buna reputatie, de cunostinte, 

aptitudini si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei 

de credit si responsabilitatilor incredintate si trebuie sa isi desfasoare activitatea in 

conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase. Componenta 

respectivelor organe ale institutiei de credit trebuie sa reflecte in ansamblu o gama 

suficient de larga de experiente profesionale relevante. 

A fost aprobata OUG de modificare a legislatiei privind 

institutiile de credit si adecvarea capitalului 

In Monitorul Oficial nr. 171 din 12 martie 2015 a fost publicata 

nr. 40/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 

privind organizarea si functionarea Politiei Romane. 

 

Inspectoratul General al Politiei Romane este condus de un inspector general, cu rang 

, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului 

afacerilor interne, dupa consultarea Corpului National al Politistilor. 

privind organizarea si functionarea Politiei Romane
 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. 171 din 12 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind 

Autoritatea de Supraveghere 

, inclusiv de natura 

necesare pentru evaluarea conformarii societatilor de 

, precum si, in cazul in care este autoritate responsabila cu 

supravegherea pe baza consolidata a societatilor financiare holding si a societatilor 

financiare holding mixte, la cerintele prudentiale prevazute de prezenta ordonanta de 

urgenta, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 si de reglementarile emise in aplicarea 

 

, presedintele consiliului de 

administratie nu trebuie sa exercite simultan si functia de director general in cadrul 

aceleiasi institutii de credit. In mod exceptional, cu aprobarea Bancii Nationale a 

Romaniei, acest cumul de functii poate fi exercitat in cazuri bine justificate de catre 

sau, dupa caz, membrii 

consiliului de supraveghere si ai directoratului unei institutii de credit, precum si 

persoanele desemnate sa asigure conducerea structurilor care privesc activitatile de 

intern, juridice, conformitate, trezorerie, 

creditare, precum si orice alte activitati care pot expune institutia de credit unor riscuri 

trebuie sa dispuna in orice moment de o buna reputatie, de cunostinte, 

naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei 

si trebuie sa isi desfasoare activitatea in 

conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase. Componenta 

e institutiei de credit trebuie sa reflecte in ansamblu o gama 

A fost aprobata OUG de modificare a legislatiei privind  

 

In Monitorul Oficial nr. 171 din 12 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 

 

Inspectoratul General al Politiei Romane este condus de un inspector general, cu rang 

propunerea ministrului 

 

privind organizarea si functionarea Politiei Romane 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Prezenta lege reglementeaza realizarea unui cadru unitar pentru 

programelor cu finantare din bugetul national si din fonduri comunitare

� Fermele si exploatatiile agricole pot avea unul sau mai multi proprietari

proprietate privata sau asociativa, iar forma lor juridica este in conformitate cu 

prevederile din legislatia in vigoare.

� In functie de tipul general de activitate agricola, exploatatiile se clasifica astfel:

Exploatatii specializate 

• exploatatii specializate in culturi de camp;

• exploatatii specializate in horticultura;

• exploatatii specializate in culturi permanente.

Exploatatii specializate 

• exploatatii specializate in cresterea animalelor erbivore;

• exploatatii specializate in c

Exploatatii mixte 

• exploatatii de culturi mixte;

• exploatatii mixte de crestere a animalelor;

• exploatatii mixte de culturi si cresterea animalelor;

• exploatatii neclasificate.

� In functie de dimensiunea economica

definesc dupa cum urmeaza:

• sub 1.999 euro

consumul propriu;

• 2.000—7.999 euro

propriu si o mica parte din pro

• 8.000—49.999 euro

50% din productia agricola pe care o realizeaza;

• 50.000—999.999 euro

comercializeaza 

• peste 1.000.000 euro

comercializeaza intreaga productie agricola pe care o realizeaza.

� Pentru stabilirea dimensiunilor economice a fermelor si 

utiliza calculatiile MBS si a UDE pe unitatea de suprafata si cap de animal, aprobate prin 

ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

� In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Mini

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, 

care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost 

nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole.

prevederi 

Prezenta lege reglementeaza realizarea unui cadru unitar pentru 

programelor cu finantare din bugetul national si din fonduri comunitare

Fermele si exploatatiile agricole pot avea unul sau mai multi proprietari

e privata sau asociativa, iar forma lor juridica este in conformitate cu 

prevederile din legislatia in vigoare. 

In functie de tipul general de activitate agricola, exploatatiile se clasifica astfel:

Exploatatii specializate — culturi 

specializate in culturi de camp; 

exploatatii specializate in horticultura; 

exploatatii specializate in culturi permanente. 

Exploatatii specializate — productie animala 

exploatatii specializate in cresterea animalelor erbivore; 

exploatatii specializate in cresterea animalelor granivore. 

exploatatii de culturi mixte; 

exploatatii mixte de crestere a animalelor; 

exploatatii mixte de culturi si cresterea animalelor; 

exploatatii neclasificate. 

In functie de dimensiunea economica, fermele si exploatatiile agricole se clasifica si se 

definesc dupa cum urmeaza: 

sub 1.999 euro — ferme de subzistenta care produc in totalitate pentru 

consumul propriu; 

7.999 euro — ferme de semi-subzistenta care isi asigura consumul 

propriu si o mica parte din productia agricola ce o comercializeaza;

49.999 euro — ferme comerciale mici care comercializeaza mai mult de 

50% din productia agricola pe care o realizeaza; 

999.999 euro — ferme comerciale/exploatatii agricole mijlocii care isi 

comercializeaza intreaga productie agricola pe care o realizeaza

peste 1.000.000 euro — ferme comerciale/exploatatii agricole mari care isi 

comercializeaza intreaga productie agricola pe care o realizeaza.

stabilirea dimensiunilor economice a fermelor si exploatatiilor agricole

utiliza calculatiile MBS si a UDE pe unitatea de suprafata si cap de animal, aprobate prin 

ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. 

n termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Mini

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, 

care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului. 

Clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata Legea 

privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole. 

Prezenta lege reglementeaza realizarea unui cadru unitar pentru implementarea 

programelor cu finantare din bugetul national si din fonduri comunitare. 

Fermele si exploatatiile agricole pot avea unul sau mai multi proprietari si pot fi 

e privata sau asociativa, iar forma lor juridica este in conformitate cu 

In functie de tipul general de activitate agricola, exploatatiile se clasifica astfel: 

oatatiile agricole se clasifica si se 

ferme de subzistenta care produc in totalitate pentru 

subzistenta care isi asigura consumul 

ductia agricola ce o comercializeaza; 

ferme comerciale mici care comercializeaza mai mult de 

ferme comerciale/exploatatii agricole mijlocii care isi 

intreaga productie agricola pe care o realizeaza; 

ferme comerciale/exploatatii agricole mari care isi 

comercializeaza intreaga productie agricola pe care o realizeaza. 

exploatatiilor agricole se vor 

utiliza calculatiile MBS si a UDE pe unitatea de suprafata si cap de animal, aprobate prin 

n termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, 

Clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole 
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Principalele prevederi

� Autoritatea publica centrala care raspunde de agricultura si dezvoltare rurala si 

autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura desemneaza 

imputerniciti cu evidenta si monitorizarea depozitarii si folosirii stratului de sol fertil

Afla care sunt ultimele modificari aduse Legii fondului funciar

Principalele prevederi

� Prezenta hotarare stabileste 

pentru obtinerea protectiei sistemelor de calitate ale produselor agricole si alimentare

prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitatii produselor 

agricole si alimentare, denumit in continuare Regulament, precum si cu verificarea pe 

piata a etichetarii si utilizarii logoului national sau european.

� Prevederile prezentei ho

uman, prevazute in anexa I din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si 

produselor agricole si alimentare prevazute in anexa I la Regulament.

� Corectitudinea datelor cuprinse in caietul de s

organisme de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare, potrivit 

prevederilor art. 37 alin. (1) si (2) din Regulament.

� In conditiile art. 37 din Regulament, 

corectitudinii datelor cuprinse in caietul de sarcini

respectarii caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producatori vizat de controlul 

respectiv. 

� Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

verificarea documentatiei pentru inregistrarea si dobandirea protectiei unui sistem de 

calitate a unui produs agricol sau alimentar, potrivit prevederilor art. 36 din Regulament.

� Procedura de inregistrare si 

unui sistem de calitate a unui produs agricol sau alimentar

opozitiei la nivel national si procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a 

cererii de inregistrare a s

vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se aproba prin ordin al 

ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

Sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata 

nr. 38/2015 pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Principalele prevederi 

Autoritatea publica centrala care raspunde de agricultura si dezvoltare rurala si 

autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura desemneaza 

imputerniciti cu evidenta si monitorizarea depozitarii si folosirii stratului de sol fertil

Afla care sunt ultimele modificari aduse Legii fondului funciar

In Monitorul Oficial nr. 173 din 12 martie 2015 a fost publicata 

152/2015 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri 

pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 

sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si al

Principalele prevederi 

Prezenta hotarare stabileste autoritatile competente cu verificarea documentatiei 

pentru obtinerea protectiei sistemelor de calitate ale produselor agricole si alimentare

prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European si al 

iului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitatii produselor 

agricole si alimentare, denumit in continuare Regulament, precum si cu verificarea pe 

piata a etichetarii si utilizarii logoului national sau european. 

Prevederile prezentei hotarari se aplica produselor agricole destinate consumului 

, prevazute in anexa I din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si 

produselor agricole si alimentare prevazute in anexa I la Regulament.

Corectitudinea datelor cuprinse in caietul de sarcini se verifica si se certifica de catre 

organisme de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare, potrivit 

prevederilor art. 37 alin. (1) si (2) din Regulament. 

In conditiile art. 37 din Regulament, costurile aferente verificarii si c

corectitudinii datelor cuprinse in caietul de sarcini, precum si cele aferente controlului 

respectarii caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producatori vizat de controlul 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in 

verificarea documentatiei pentru inregistrarea si dobandirea protectiei unui sistem de 

calitate a unui produs agricol sau alimentar, potrivit prevederilor art. 36 din Regulament.

inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei 

unui sistem de calitate a unui produs agricol sau alimentar, procedura de declarare a 

opozitiei la nivel national si procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a 

cererii de inregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole sau alimentare, in 

vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se aproba prin ordin al 

ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

Sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

Autoritatea publica centrala care raspunde de agricultura si dezvoltare rurala si 

autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura desemneaza specialisti 

imputerniciti cu evidenta si monitorizarea depozitarii si folosirii stratului de sol fertil. 

Afla care sunt ultimele modificari aduse Legii fondului funciar 

ficial nr. 173 din 12 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri 

pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 

sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare. 

autoritatile competente cu verificarea documentatiei 

pentru obtinerea protectiei sistemelor de calitate ale produselor agricole si alimentare, 

prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European si al 

iului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitatii produselor 

agricole si alimentare, denumit in continuare Regulament, precum si cu verificarea pe 

se aplica produselor agricole destinate consumului 

, prevazute in anexa I din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si 

produselor agricole si alimentare prevazute in anexa I la Regulament. 

se verifica si se certifica de catre 

organisme de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare, potrivit 

costurile aferente verificarii si certificarii 

, precum si cele aferente controlului 

respectarii caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producatori vizat de controlul 

autoritatea competenta cu atributii in 

verificarea documentatiei pentru inregistrarea si dobandirea protectiei unui sistem de 

calitate a unui produs agricol sau alimentar, potrivit prevederilor art. 36 din Regulament. 

verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei 

, procedura de declarare a 

opozitiei la nivel national si procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a 

istemelor de calitate ale produselor agricole sau alimentare, in 

vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se aproba prin ordin al 

ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 

Sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare 
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In Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2015 a fost publicat 

nr. 193/2015

pe podul Agigea peste Canalul Dunare

988, judetul Constanta.

Principalele prevederi 

� Se aproba regimul de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunare

pe DN 39, km 8 + 988, judetul Constanta, in perioada cuprinsa intre 16 martie 2015 si 30 

iunie 2015, dupa cum urmeaza:

• va fi permisa circulatia tuturor categoriilor de autovehicule pe cele 4 benzi de 

circulatie aferente podului

agabaritice; 

• restrictionarea vitezei de circulatie la 50 km/h

cele 4 benzi de circulatie.

Regimul de circulatie pe podul Agigea peste

 Canalul Dunare

Principalele prevederi

� Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza 

executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada 

determinata a unuia sau a mai multor spatii

care au ca obiect dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor 

de revanzare, precum si a contractelor de schimb, pentru a se asigura un inalt nivel 

protectie a consumatorilor. 

� Contractul se incheie in forma scrisa

consumator, si se redacteaza in mod vizibil si usor d

� La momentul incheierii contractului, 

acesta. 

� In cazul in care consumatorul are intentia de a

contract, acesta notifica in scris profesionistul cu privire la acest lucru, pe hartie sau pe 

alt suport durabil, inainte de expirarea termenului de retragere din contr

valabila, notificarea se comunica inainte de expirarea termenului de retragere din 

contract. 

� In cazul unui contract de revanzare 

garantii, rezervarea oricaror sume din conturi, recunoastere

datorate, precum si orice alte plati sau contraprestatii efectuate de consumator catre 

profesionist ori catre orice tert inainte ca vanzarea efectiva sa aiba loc sau ca respectivul 

contract de revanzare sa inceteze pe alte cai.

Protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor 

privind dobandirea unor beneficii pentru 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2015 a fost publicat 

nr. 193/2015 al ministrului Transporturilor privind regimul de circulatie 

pe podul Agigea peste Canalul Dunare—Marea Neagra pe DN 39, km 8 + 

988, judetul Constanta. 

 

regimul de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunare

pe DN 39, km 8 + 988, judetul Constanta, in perioada cuprinsa intre 16 martie 2015 si 30 

iunie 2015, dupa cum urmeaza: 

va fi permisa circulatia tuturor categoriilor de autovehicule pe cele 4 benzi de 

circulatie aferente podului, exceptie facand autovehicu

restrictionarea vitezei de circulatie la 50 km/h, pe toata lungimea podului, pe 

cele 4 benzi de circulatie. 

Regimul de circulatie pe podul Agigea peste

Canalul Dunare—Marea Neagra 

In Monitorul Oficial nr. 166 din 10 martie 2015 a fost publicata 

nr. 25/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2011 pentru protectia 

consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind 

dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determi

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. 

Principalele prevederi 

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza 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 

care au ca obiect dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor 

de revanzare, precum si a contractelor de schimb, pentru a se asigura un inalt nivel 

protectie a consumatorilor.  

l se incheie in forma scrisa, pe hartie sau pe un alt suport durabil acceptat de 

consumator, si se redacteaza in mod vizibil si usor de citit, cu font de minimum 12.

La momentul incheierii contractului, consumatorul primeste cel putin un exemplar din 

consumatorul are intentia de a-si exercita dreptul de retragere

contract, acesta notifica in scris profesionistul cu privire la acest lucru, pe hartie sau pe 

alt suport durabil, inainte de expirarea termenului de retragere din contr

valabila, notificarea se comunica inainte de expirarea termenului de retragere din 

contract de revanzare sunt interzise orice plati in avans, acordarea de 

garantii, rezervarea oricaror sume din conturi, recunoasterea explicita a sumelor 

datorate, precum si orice alte plati sau contraprestatii efectuate de consumator catre 

profesionist ori catre orice tert inainte ca vanzarea efectiva sa aiba loc sau ca respectivul 

contract de revanzare sa inceteze pe alte cai. 

Protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor 

privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

r privind regimul de circulatie 

Marea Neagra pe DN 39, km 8 + 

regimul de circulatie pe podul Agigea peste Canalul Dunare—Marea Neagra 

pe DN 39, km 8 + 988, judetul Constanta, in perioada cuprinsa intre 16 martie 2015 si 30 

va fi permisa circulatia tuturor categoriilor de autovehicule pe cele 4 benzi de 

, exceptie facand autovehiculele si coloanele 

, pe toata lungimea podului, pe 

Regimul de circulatie pe podul Agigea peste 

In Monitorul Oficial nr. 166 din 10 martie 2015 a fost publicata Legea 

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 

protectia consumatorilor la incheierea si 

executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada 

, a contractelor pe termen lung 

care au ca obiect dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor 

de revanzare, precum si a contractelor de schimb, pentru a se asigura un inalt nivel de 

, pe hartie sau pe un alt suport durabil acceptat de 

e citit, cu font de minimum 12. 

consumatorul primeste cel putin un exemplar din 

si exercita dreptul de retragere din 

contract, acesta notifica in scris profesionistul cu privire la acest lucru, pe hartie sau pe 

alt suport durabil, inainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru a fi 

valabila, notificarea se comunica inainte de expirarea termenului de retragere din 

sunt interzise orice plati in avans, acordarea de 

a explicita a sumelor 

datorate, precum si orice alte plati sau contraprestatii efectuate de consumator catre 

profesionist ori catre orice tert inainte ca vanzarea efectiva sa aiba loc sau ca respectivul 

Protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor 

produsele de vacanta 
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In Monitorul Oficial nr. 168 din 11 martie 2015 a fost publicat 

nr. 194/2015

evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman.

Principalele prevederi 

� Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

continuare ANMDM) este autoritatea competenta in ceea ce priveste evaluarea si 

avizarea materialelor publicitare si a oricarei alte forme de publicitate pentru 

medicamentele de uz uman, in conformitate cu prevederile titlului XVII, cap. VIII 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

� In toate activitatile legate de 

respectate standarde care sa reglementeze aceasta activitate.

� Intreaga activitate de publicitate si promovare a medicamentelor 

mod responsabil, etic si la cel mai inalt standard, pentru a asigura utilizarea in siguranta a 

medicamentelor, indiferent de modul lor de eliberare.

� Publicitatea medicament

conformitate cu legislatia in vigoare.

� Prezentele norme urmaresc 

anumitor aspecte de detaliu, astfel incat publicitatea pentru orice medicament, 

indiferent sub ce forma se realizeaza aceasta (pentru a fi de interes pentru utilizatori), sa 

fie la un standard ridicat si sa respecte prevederile legale.

� Publicitatea medicamentelor nu trebuie sa includa nimic care ar putea fi ofensator sau 

inselator pentru utilizator

Domeniul de aplicare 

� Prezentele norme reglementeaza a

uman (indiferent daca este vorba despre

medicamente care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala sau medicamente OTC).

� Prezentele norme se refera la 

numai medicilor, ci si tuturor celorlalti prof

cadrul activitatilor profesionale pe care le desfasoara, pot prescrie, furniza, administra 

un medicament sau pot incuraja cumpararea, distribuirea sau utilizarea acestuia.

� Prezentele norme includ 

reprezentantilor medicali insotite de inmanarea de materiale publicitare, publicitatea din 

jurnale sau reviste, publicatii stiintifice, publicitatea directa prin e

de comunicare electronica (site

audiovizuale cum ar fi filmele, inregistrarile video, serviciile de stocare a datelor.

� Prezentele norme nu intentioneaza sa limiteze sau sa ingradeasca furnizarea de 

informatii medicale sau stiintifice

larg. 

� Companiile farmaceutice si reprezentantii acestora sunt responsabili in ceea ce 

priveste respectarea obligatiilor reglementate de prezentele norme

cesiunii catre terte parti a

al angajarii acestora, in numele lor, in actiuni de publicitate reglementate de prezentele 

norme. 

Evaluarea si avizarea publicitatii

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

 

In Monitorul Oficial nr. 168 din 11 martie 2015 a fost publicat 

nr. 194/2015 al ministrului Sanatatii privind aprobarea Normelor pentru 

evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman.

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

continuare ANMDM) este autoritatea competenta in ceea ce priveste evaluarea si 

avizarea materialelor publicitare si a oricarei alte forme de publicitate pentru 

medicamentele de uz uman, in conformitate cu prevederile titlului XVII, cap. VIII 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

In toate activitatile legate de publicitatea medicamentelor trebuie definite norme si 

respectate standarde care sa reglementeze aceasta activitate. 

publicitate si promovare a medicamentelor trebuie sa se faca in 

mod responsabil, etic si la cel mai inalt standard, pentru a asigura utilizarea in siguranta a 

medicamentelor, indiferent de modul lor de eliberare. 

Publicitatea medicamentelor de uz uman este acceptata cu conditia sa fie in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 

Prezentele norme urmaresc facilitarea aplicarii normelor in vigoare

anumitor aspecte de detaliu, astfel incat publicitatea pentru orice medicament, 

indiferent sub ce forma se realizeaza aceasta (pentru a fi de interes pentru utilizatori), sa 

fie la un standard ridicat si sa respecte prevederile legale. 

ublicitatea medicamentelor nu trebuie sa includa nimic care ar putea fi ofensator sau 

inselator pentru utilizator. 

Prezentele norme reglementeaza activitatea de publicitate a medicamentelor de uz 

(indiferent daca este vorba despre medicamente inovatoare sau generice, 

medicamente care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala sau medicamente OTC).

Prezentele norme se refera la activitatile de promovare si de publicitate destinate nu 

numai medicilor, ci si tuturor celorlalti profesionisti din domeniul sanatatii 

cadrul activitatilor profesionale pe care le desfasoara, pot prescrie, furniza, administra 

un medicament sau pot incuraja cumpararea, distribuirea sau utilizarea acestuia.

Prezentele norme includ toate metodele de promovare, precum si vizitele 

reprezentantilor medicali insotite de inmanarea de materiale publicitare, publicitatea din 

jurnale sau reviste, publicatii stiintifice, publicitatea directa prin e-mail si alte modalitati 

de comunicare electronica (site-uri, pagini web, bloguri, forumuri), utilizarea de produse 

audiovizuale cum ar fi filmele, inregistrarile video, serviciile de stocare a datelor.

nu intentioneaza sa limiteze sau sa ingradeasca furnizarea de 

informatii medicale sau stiintifice catre profesionistii din domeniul sanatatii ori publicul 

Companiile farmaceutice si reprezentantii acestora sunt responsabili in ceea ce 

priveste respectarea obligatiilor reglementate de prezentele norme, chiar si in cazul 

cesiunii catre terte parti a unor activitati de promovare, publicitate ori implementare sau 

al angajarii acestora, in numele lor, in actiuni de publicitate reglementate de prezentele 

valuarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 168 din 11 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

istrului Sanatatii privind aprobarea Normelor pentru 

evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman. 

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (denumita in 

continuare ANMDM) este autoritatea competenta in ceea ce priveste evaluarea si 

avizarea materialelor publicitare si a oricarei alte forme de publicitate pentru 

medicamentele de uz uman, in conformitate cu prevederile titlului XVII, cap. VIII din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

trebuie definite norme si 

trebuie sa se faca in 

mod responsabil, etic si la cel mai inalt standard, pentru a asigura utilizarea in siguranta a 

este acceptata cu conditia sa fie in 

facilitarea aplicarii normelor in vigoare prin clarificarea 

anumitor aspecte de detaliu, astfel incat publicitatea pentru orice medicament, 

indiferent sub ce forma se realizeaza aceasta (pentru a fi de interes pentru utilizatori), sa 

ublicitatea medicamentelor nu trebuie sa includa nimic care ar putea fi ofensator sau 

ctivitatea de publicitate a medicamentelor de uz 

medicamente inovatoare sau generice, 

medicamente care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala sau medicamente OTC). 

activitatile de promovare si de publicitate destinate nu 

esionisti din domeniul sanatatii care, in 

cadrul activitatilor profesionale pe care le desfasoara, pot prescrie, furniza, administra 

un medicament sau pot incuraja cumpararea, distribuirea sau utilizarea acestuia. 

precum si vizitele 

reprezentantilor medicali insotite de inmanarea de materiale publicitare, publicitatea din 

mail si alte modalitati 

agini web, bloguri, forumuri), utilizarea de produse 

audiovizuale cum ar fi filmele, inregistrarile video, serviciile de stocare a datelor. 

nu intentioneaza sa limiteze sau sa ingradeasca furnizarea de 

atre profesionistii din domeniul sanatatii ori publicul 

Companiile farmaceutice si reprezentantii acestora sunt responsabili in ceea ce 

, chiar si in cazul 

unor activitati de promovare, publicitate ori implementare sau 

al angajarii acestora, in numele lor, in actiuni de publicitate reglementate de prezentele 

la medicamentele de uz uman 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 martie 2015 a fost

nr. 31/2015 

Ordonanta Guvernului nr. 41/1998privind taxele in domeniul protectiei 

proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora.

Principalele prevederi 

� Aplicarea dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998

domeniul protectiei proprietatii industriale

republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu 

modificarile ulterioare

Taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale

Principalele prevederi

� Prezentul document stabileste 

activitatea traderului de energie electrica

parte integranta din licenta.

� Obiectul licentei il reprezinta desfasurarea in 

de energie electrica, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

� Nu fac obiectul licentei

activitatile titularului licentei privind consu

servicii care nu sunt specifice activitatii traderului de energie electrica.

� Titularul licentei este responsabil pentru respectarea Conditiilor specifice

generale asociate licentei, denumite in 

Drepturi ale titularului licentei

� Pe durata de valabilitate a licentei, 

reglementarilor in vigoare, 

• operatiuni de vanzare 

• operatiuni de import si/sau de export de energie electrica

� Titularul licentei are dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrarii

responsabila cu echilibrarea care a fost inregistr

sistem in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare.

� Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licentei pot fi 

atacate de titularul licentei la instanta judecatoreasca competenta.

Conditiile generale asociate licentei pentru

 activitatea traderului de energie electrica

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 martie 2015 a fost

nr. 31/2015 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din 

Ordonanta Guvernului nr. 41/1998privind taxele in domeniul protectiei 

proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora.

 

Aplicarea dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998

domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, 

republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu 

modificarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2016

Taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale

In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 martie 2015 a fost publicat 

nr. 13/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru 

activitatea traderului de energie electrica. 

Principalele prevederi 

Prezentul document stabileste conditiile generale in care este valabila licenta pentru 

activitatea traderului de energie electrica, denumita in continuare licenta, si constituie 

parte integranta din licenta. 

il reprezinta desfasurarea in regim concurential a activitatii traderului 

de energie electrica, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Nu fac obiectul licentei activitatea de furnizare de energie electrica la clienti finali si nici 

activitatile titularului licentei privind consultanta, finantarea si executarea de lucrari si 

servicii care nu sunt specifice activitatii traderului de energie electrica.

Titularul licentei este responsabil pentru respectarea Conditiilor specifice

generale asociate licentei, denumite in continuare Conditiile licentei sau Conditii.

Drepturi ale titularului licentei 

Pe durata de valabilitate a licentei, titularul licentei are dreptul

reglementarilor in vigoare, sa tranzactioneze energie electrica prin: 

operatiuni de vanzare si/sau cumparare de energie electrica

operatiuni de import si/sau de export de energie electrica. 

Titularul licentei are dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrarii

responsabila cu echilibrarea care a fost inregistrata la operatorul de transport si de 

sistem in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare. 

Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licentei pot fi 

atacate de titularul licentei la instanta judecatoreasca competenta. 

Conditiile generale asociate licentei pentru

activitatea traderului de energie electrica

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din 

Ordonanta Guvernului nr. 41/1998privind taxele in domeniul protectiei 

proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora. 

Aplicarea dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in 

si regimul de utilizare a acestora, 

republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu 

se suspenda pana la data de 31 decembrie 2016. 

Taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale 

In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru 

conditiile generale in care este valabila licenta pentru 

, denumita in continuare licenta, si constituie 

regim concurential a activitatii traderului 

activitatea de furnizare de energie electrica la clienti finali si nici 

ltanta, finantarea si executarea de lucrari si 

servicii care nu sunt specifice activitatii traderului de energie electrica. 

Titularul licentei este responsabil pentru respectarea Conditiilor specifice si Conditiilor 

continuare Conditiile licentei sau Conditii. 

titularul licentei are dreptul, in conditiile 

 

si/sau cumparare de energie electrica, pe piata angro; 

 

Titularul licentei are dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrarii catre o parte 

ata la operatorul de transport si de 

Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licentei pot fi 

Conditiile generale asociate licentei pentru 

activitatea traderului de energie electrica 



 

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

 

  

Principalele prevederi 

� Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

titlu gratuit se efectueaza in doua transe, astfel:

• prima transa, in perioada 5 aprilie

de piata de referinta prevazut la alin. (4) lit. a);

• a doua transa

pretul de piata de referinta prevazut la alin. (4) lit. b).

� Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

titlu gratuit utilizand pretul de piata de referinta al unui certificat de

efect de sera se efectueaza pentru fiecare din cele doua transe astfel:

• pentru prima transa

cu efect de sera alocate pentru anul in curs, pretul de piata de referinta este 

pretul calculat la data de 1 aprilie;

• pentru a doua transa

gaze cu efect de sera alocate pentru anul in curs, pretul de piata de referinta 

este pretul calculat la data de 1 octombrie.

� Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri comunica in 

termen de 5 zile, dupa validarea din partea Comisiei Europene, Ministerului Mediului, 

Apelor si Padurilor, administratorul conturilor din Registrul unic, 

numarul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera platite 

vederea emiterii certificatelor in conturile operatorilor.

Mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de sera

In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 mrtie 2015 a f

122/2015

eficientei energetice.

Principalele prevederi 

� Se aproba Planul national de actiune in domeniul eficientei energetice

anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 bis, care se poate 

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

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

A fost aprobat Planul national de actiune 

in domeniul eficientei energetice

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

 

Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu 

titlu gratuit se efectueaza in doua transe, astfel: 

, in perioada 5 aprilie—31 decembrie a anului de alocare, la pretul 

de piata de referinta prevazut la alin. (4) lit. a); 

a doua transa, in perioada 5 octombrie—31 decembrie a anului de alocare, la 

pretul de piata de referinta prevazut la alin. (4) lit. b). 

Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu 

titlu gratuit utilizand pretul de piata de referinta al unui certificat de

efect de sera se efectueaza pentru fiecare din cele doua transe astfel: 

pentru prima transa, care se aplica pentru 50% din certificatele de emisii de gaze 

cu efect de sera alocate pentru anul in curs, pretul de piata de referinta este 

etul calculat la data de 1 aprilie; 

pentru a doua transa, care se aplica pentru 50% din certificatele de emisii de 

gaze cu efect de sera alocate pentru anul in curs, pretul de piata de referinta 

este pretul calculat la data de 1 octombrie. 

iei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri comunica in 

, dupa validarea din partea Comisiei Europene, Ministerului Mediului, 

Apelor si Padurilor, administratorul conturilor din Registrul unic, lista instalatiilor si 

ul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera platite pentru acestea, in 

vederea emiterii certificatelor in conturile operatorilor. 

In Monitorul Oficial nr. 171 din 12 martie 2015 a fost publicata 

151/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu 

titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 

producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013

inclusiv Planul national de investitii. 

Mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de sera 

In Monitorul Oficial nr. 169 din 11 mrtie 2015 a fost publicata 

122/2015 pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul 

eficientei energetice. 

 

Planul national de actiune in domeniul eficientei energetice

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 bis, care se poate 

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

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

A fost aprobat Planul national de actiune  

in domeniul eficientei energetice 

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

31 decembrie a anului de alocare, la pretul 

brie a anului de alocare, la 

alocate tranzitoriu cu 

titlu gratuit utilizand pretul de piata de referinta al unui certificat de emisii de gaze cu 

 

, care se aplica pentru 50% din certificatele de emisii de gaze 

cu efect de sera alocate pentru anul in curs, pretul de piata de referinta este 

, care se aplica pentru 50% din certificatele de emisii de 

gaze cu efect de sera alocate pentru anul in curs, pretul de piata de referinta 

iei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri comunica in 

, dupa validarea din partea Comisiei Europene, Ministerului Mediului, 

lista instalatiilor si 

pentru acestea, in 

In Monitorul Oficial nr. 171 din 12 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu 

ze cu efect de sera 

producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013—2020, 

Mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 

ost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul 

Planul national de actiune in domeniul eficientei energetice, prevazut in 

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 bis, care se poate 

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

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 
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Principalele prevederi 

� Utilizarea de catre comercianti a 

definite la cap. II, este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum 

urmeaza: 

• cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei

asa cum sunt definite in anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale inselatoare»;

• cu amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei

asa cum sunt definite in anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale agresive».

� Nerespectarea masurilor d

sanctioneaza cu amenda d

� Lansarea unei invitatii de a cumpara produse la un anumit pret

promovarii unui produs diferit, comerciantul

• refuzul prezentarii articolului care a facut obiectul publicitatii;

• refuzul luarii comenzii privind respectivul articol sau al livrarii in cadrul unui 

termen rezonabil;

• prezentarea unui esantion cu defecte.

� Angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvanzare catre consumatori

atunci cand comerciantul a comunicat cu acestia, inaintea incheierii tranzactiei, intr

limba ce nu este limba oficiala a statului membru in care acesta este stabilit si, 

furnizat respectivul serviciu numai in alta limba, fara insa a informa in mod clar 

consumatorii cu privire la aceasta, inainte de angajarea in tranzactie.

� Crearea, operarea sau promovarea unui sistem promotional piramidal

consumatorul ofera o contraprestatie, inclusiv in produse, servicii sau bani, in schimbul 

posibilitatii de a primi compensatie, ce provine in special ca urmare a introducerii unui 

alt consumator in sistem decat ca urmare a vanz

Legea privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor

 in relatia cu consumatorii a suferit modificari

Principalele prevederi 

� Se instituie ziua de 28 iulie ca Ziua Nationala a Ambulantei din Romania

� Ziua Nationala a Ambulantei din Romania poate fi marcata de catre autoritatile 

administratiei publice centrale

reprezentante ale Rom

recunoasterii rolului si meritelor in salvarea de vieti omenesti a serviciilor de ambulanta 

din Romania. 

28 iulie a fost instituita drept Ziua Nationala a Ambulantei din Romania

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 170 din 11 martie 2015 a fost publicata 

nr. 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea 

practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si 

armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana 

consumatorilor, precum si pentru completarea art. 32 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si 

comercializarii alimentelor. 
 

Utilizarea de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte, astfel cum au fost 

definite la cap. II, este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum 

amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale inselatoare, 

definite in anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale inselatoare»;

amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale agresive, 

asa cum sunt definite in anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale agresive».

Nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevazute la art. 12 alin. (1) se 

sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei. 

Lansarea unei invitatii de a cumpara produse la un anumit pret, pentru ca apoi, in scopul 

promovarii unui produs diferit, comerciantul sa recurga la una dintre urmatoarele fapte:

refuzul prezentarii articolului care a facut obiectul publicitatii; 

refuzul luarii comenzii privind respectivul articol sau al livrarii in cadrul unui 

termen rezonabil; 

prezentarea unui esantion cu defecte. 

Angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvanzare catre consumatori

atunci cand comerciantul a comunicat cu acestia, inaintea incheierii tranzactiei, intr

limba ce nu este limba oficiala a statului membru in care acesta este stabilit si, 

furnizat respectivul serviciu numai in alta limba, fara insa a informa in mod clar 

consumatorii cu privire la aceasta, inainte de angajarea in tranzactie. 

Crearea, operarea sau promovarea unui sistem promotional piramidal

ofera o contraprestatie, inclusiv in produse, servicii sau bani, in schimbul 

posibilitatii de a primi compensatie, ce provine in special ca urmare a introducerii unui 

alt consumator in sistem decat ca urmare a vanzarii sau consumului produselor.

Legea privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor

in relatia cu consumatorii a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 165 din 10 martie 2015 a fost publicata 

nr. 22/2015 privind instituirea zilei de 28 iulie —

Ambulantei din Romania. 

 

28 iulie ca Ziua Nationala a Ambulantei din Romania

Ziua Nationala a Ambulantei din Romania poate fi marcata de catre autoritatile 

administratiei publice centrale, locale, organizatiile neguvernamentale, muzee si 

reprezentante ale Romaniei in strainatate prin organizarea de evenimente

recunoasterii rolului si meritelor in salvarea de vieti omenesti a serviciilor de ambulanta 

28 iulie a fost instituita drept Ziua Nationala a Ambulantei din Romania

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

torul Oficial nr. 170 din 11 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea 

practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si 

armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia 

consumatorilor, precum si pentru completarea art. 32 alin. (1) din 

nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si 

, astfel cum au fost 

definite la cap. II, este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum 

, pentru practicile comerciale inselatoare, 

definite in anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale inselatoare»; 

, pentru practicile comerciale agresive, 

asa cum sunt definite in anexa nr. 1 paragraful «Practici comerciale agresive». 

ispuse prin ordinul sau decizia prevazute la art. 12 alin. (1) se 

, pentru ca apoi, in scopul 

sa recurga la una dintre urmatoarele fapte: 

 

refuzul luarii comenzii privind respectivul articol sau al livrarii in cadrul unui 

Angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu postvanzare catre consumatori, 

atunci cand comerciantul a comunicat cu acestia, inaintea incheierii tranzactiei, intr-o 

limba ce nu este limba oficiala a statului membru in care acesta este stabilit si, ulterior, a 

furnizat respectivul serviciu numai in alta limba, fara insa a informa in mod clar 

Crearea, operarea sau promovarea unui sistem promotional piramidal, in care 

ofera o contraprestatie, inclusiv in produse, servicii sau bani, in schimbul 

posibilitatii de a primi compensatie, ce provine in special ca urmare a introducerii unui 

arii sau consumului produselor. 

Legea privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor 

in relatia cu consumatorii a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 165 din 10 martie 2015 a fost publicata Legea 

— Ziua Nationala a 

28 iulie ca Ziua Nationala a Ambulantei din Romania. 

Ziua Nationala a Ambulantei din Romania poate fi marcata de catre autoritatile 

, locale, organizatiile neguvernamentale, muzee si 

prin organizarea de evenimente dedicate 

recunoasterii rolului si meritelor in salvarea de vieti omenesti a serviciilor de ambulanta 

28 iulie a fost instituita drept Ziua Nationala a Ambulantei din Romania 
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Principalele prevederi 

� C.N.I. poate detine in inchiriere sau in folosinta gratuita bunuri proprietate privata a 

statului ori a unitatilor administrativ

obiectivelor de investitii, altele decat cele care se pot realiza in cadrul Programului 

national de constructii de interes public sau social, in conditiile actului pri

dat fiecare dintre aceste bunuri.

� Pentru asistenta tehnica asigurata de C.N.I. in pregatirea si derularea programelor de 

investitii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii 

acestora, in devizul general al 

5% din valoarea lucrarilor de constructii

C.N.I. 

� Pentru asistenta tehnica asigurata de C.N.I. in pregatirea si derularea programelor de 

lucrari de reparatii curente si capitale

plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii acestora, in devizul general al 

lucrarii se vor prevedea cheltuieli forfetare in cuantum de 5% din valoarea devizului

Aceste sume constituie venituri ale C.N.I.

� Prin exceptie de la prevederile 

finantare se asigura integral de catre autoritatile administratiei publice centrale sau de 

catre autoritatile administratiei p

investitii, nu se vor prevedea cheltuielile forfetare in cuantum de 5% din valoarea 

lucrarilor de constructii

Au fost aduse modificari O.G. privind infiintarea 

Com

Principalele prevederi

� Se declara ziua de 8 mai Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati

� Autoritatile administratiei publice locale pot organiza manifestari si actiuni publice 

dedicate sarbatoririi Zilei egalitatii de

Parlamentul a stabilit ziua de 8 mai drept Ziua 
egalitatii de 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost

nr. 39/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2014 

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 

privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” 
 

 

C.N.I. poate detine in inchiriere sau in folosinta gratuita bunuri proprietate privata a 

ori a unitatilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizeaza in vederea realizarii 

obiectivelor de investitii, altele decat cele care se pot realiza in cadrul Programului 

national de constructii de interes public sau social, in conditiile actului pri

dat fiecare dintre aceste bunuri. 

asistenta tehnica asigurata de C.N.I. in pregatirea si derularea programelor de 

, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii 

acestora, in devizul general al lucrarii se vor prevedea cheltuieli forfetare in cuantum de 

5% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale 

asistenta tehnica asigurata de C.N.I. in pregatirea si derularea programelor de 

atii curente si capitale, consolidari si alte lucrari similare, inclusiv pentru 

plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii acestora, in devizul general al 

lucrarii se vor prevedea cheltuieli forfetare in cuantum de 5% din valoarea devizului

Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. 

Prin exceptie de la prevederile anterioare, in devizul general al lucrarilor a caror 

finantare se asigura integral de catre autoritatile administratiei publice centrale sau de 

catre autoritatile administratiei publice locale, in calitate de beneficiari ai obiectivelor de 

nu se vor prevedea cheltuielile forfetare in cuantum de 5% din valoarea 

lucrarilor de constructii-montaj/devizului, dupa caz. 

Au fost aduse modificari O.G. privind infiintarea 

Companiei Nationale de Investitii 

In Monitorul Oficial nr. 165 din 10 martie 2015 a fost publicata 

nr. 23/2015 pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalitatii de sanse 

intre femei si barbati. 

Principalele prevederi 

8 mai Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati

Autoritatile administratiei publice locale pot organiza manifestari si actiuni publice 

dedicate sarbatoririi Zilei egalitatii de sanse intre femei si barbati. 

Parlamentul a stabilit ziua de 8 mai drept Ziua 
egalitatii de sanse intre femei si barbat 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata Legea 

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2014 

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 

privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” — S.A.. 

C.N.I. poate detine in inchiriere sau in folosinta gratuita bunuri proprietate privata a 

teritoriale, pe care le utilizeaza in vederea realizarii 

obiectivelor de investitii, altele decat cele care se pot realiza in cadrul Programului 

national de constructii de interes public sau social, in conditiile actului prin care i-a fost 

asistenta tehnica asigurata de C.N.I. in pregatirea si derularea programelor de 

, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii 

lucrarii se vor prevedea cheltuieli forfetare in cuantum de 

montaj. Aceste sume constituie venituri ale 

asistenta tehnica asigurata de C.N.I. in pregatirea si derularea programelor de 

, consolidari si alte lucrari similare, inclusiv pentru 

plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii acestora, in devizul general al 

lucrarii se vor prevedea cheltuieli forfetare in cuantum de 5% din valoarea devizului. 

in devizul general al lucrarilor a caror 

finantare se asigura integral de catre autoritatile administratiei publice centrale sau de 

ublice locale, in calitate de beneficiari ai obiectivelor de 

nu se vor prevedea cheltuielile forfetare in cuantum de 5% din valoarea 

Au fost aduse modificari O.G. privind infiintarea  

In Monitorul Oficial nr. 165 din 10 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalitatii de sanse 

8 mai Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati. 

Autoritatile administratiei publice locale pot organiza manifestari si actiuni publice 

Parlamentul a stabilit ziua de 8 mai drept Ziua  
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Principalele prevederi 

� Prezentul ordin reglementeaza 

prevazute de art. 13 alin. (5) din 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte 

masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, 

cu modificarile si completarile

� Prezentul ordin se aplica functionarilor publici cu statut special din sistemul 

administratiei penitenciare si Ministerul Justitiei

sistemul administratiei penitenciare.

� Prin personal civil din sistemul administratiei penitenciare se intelege functionarii publici 

si personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare.

� Majorarea se acorda pentru personalul prevazut 

lucreaza in ture, care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, respectiv 

sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in 

conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, cu respectarea obligatorie a 

planificarilor de prezenta intocmite de unitate.

� Baza de calcul a majorarii o reprezinta salariul de baza prevazut de legislatia in vigoare 

la data de 31 decembrie 2009

� Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective

indiferent daca acest interval de timp reprezinta concomitent si munca suplimentara, 

determinandu-se pe baza raportului dintre baza de calcul si durata normala a timpului de 

lucru din luna in care s

� Majorarea se plateste prin adaugare 

se efectueaza plata. 

Conditiile de acordare a majorarii
cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

Principalele prevederi 

� Se constituie Consiliul de etica si management universitar

al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, fara personalitate juridica.

� Prevederile prezentului ordin se duc la indeplinire de catre persoanele prevazute 

anterior de catre directiile de specialitate din cadrul Stiintifice, precum si de 

Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior

Inovarii. 

A fost infiintat Consiliul 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicat 

nr. 821/C/2015 al ministrului Justitiei privind conditiile de acordare a 

majorarii salariale pentru functionarii publici cu statut special si 

personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara 

activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in 

celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, n

lucreaza. 
 

 

Prezentul ordin reglementeaza conditiile de acordare, in anul 2015, a majorarii salariale 

prevazute de art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte 

masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, 

cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare majorare.

se aplica functionarilor publici cu statut special din sistemul 

administratiei penitenciare si Ministerul Justitiei, precum si personalului civil din 

sistemul administratiei penitenciare. 

ersonal civil din sistemul administratiei penitenciare se intelege functionarii publici 

si personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare. 

Majorarea se acorda pentru personalul prevazut anterior, inclusiv pentru cei care 

care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, respectiv 

sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in 

conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, cu respectarea obligatorie a 

ficarilor de prezenta intocmite de unitate. 

Baza de calcul a majorarii o reprezinta salariul de baza prevazut de legislatia in vigoare 

la data de 31 decembrie 2009. 

Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective

ent daca acest interval de timp reprezinta concomitent si munca suplimentara, 

se pe baza raportului dintre baza de calcul si durata normala a timpului de 

lucru din luna in care s-au desfasurat activitatile. 

Majorarea se plateste prin adaugare la drepturile salariale cuvenite in luna pentru care 

Conditiile de acordare a majorarii salariale pentru functionarii publici 
cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

In Monitorul Oficial nr. 167 din 10 martie 2015 a fost publicat 

nr. 3304/20154 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

constituirea Consiliului de etica si management universitar.

 

Consiliul de etica si management universitar (CEMU), organism consultativ 

al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, fara personalitate juridica.

Prevederile prezentului ordin se duc la indeplinire de catre persoanele prevazute 

de catre directiile de specialitate din cadrul Stiintifice, precum si de 

Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si 

A fost infiintat Consiliul de etica si management universitar

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Justitiei privind conditiile de acordare a 

functionarii publici cu statut special si 

personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara 

activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in 

celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se 

a majorarii salariale 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte 

masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, 

ulterioare, denumita in continuare majorare. 

se aplica functionarilor publici cu statut special din sistemul 

, precum si personalului civil din 

ersonal civil din sistemul administratiei penitenciare se intelege functionarii publici 

, inclusiv pentru cei care 

care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, respectiv 

sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in 

conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, cu respectarea obligatorie a 

Baza de calcul a majorarii o reprezinta salariul de baza prevazut de legislatia in vigoare 

Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective, 

ent daca acest interval de timp reprezinta concomitent si munca suplimentara, 

se pe baza raportului dintre baza de calcul si durata normala a timpului de 

in luna pentru care 

salariale pentru functionarii publici 
cu statut special din sistemul administratiei penitenciare 

In Monitorul Oficial nr. 167 din 10 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice privind 

constituirea Consiliului de etica si management universitar. 

(CEMU), organism consultativ 

al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, fara personalitate juridica. 

Prevederile prezentului ordin se duc la indeplinire de catre persoanele prevazute 

de catre directiile de specialitate din cadrul Stiintifice, precum si de Unitatea 

a Cercetarii, Dezvoltarii si 

de etica si management universitar 
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Principalele prevederi 

� Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua 

aferent anului 2015, in

profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei 

Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare.

� Programul de pregatire profesionala continua aferent anu

membrilor Camerei Consultantilor Fiscali, respectiv: consultanti fiscali activi, consultanti 

fiscali asistenti si consultanti fiscali inactivi.

� Pregatirea profesionala continua este un drept si, in acelasi timp, o obligatie

membrilor Camerei Consultantilor Fiscali in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si 

formarea eficienta, cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti.

� Totodata, pregatirea profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul privind 

conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale

Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2007.

� Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2015

doua forme: 

• curs in sistem e

• seminar in salile de curs

Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2015

 al Camerei Consultantilor Fiscali

Principalele prevederi

� Se convoaca Conferinta ordinara anuala a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania in 

data de 25 aprilie 2015

� La lucrarile conferintei 

Consultantilor Fiscali

stabilite prin hotarari ale acesteia, respectiv: de

realizate din activitatea de consultanta fiscala, achitarea cotizatiilor fixe si variabile, 

participarea la cursurile de pregatire profesionala continua.

� Pentru o buna organizare a lucrarilor conferintei, membrii Camerei

cu drept de vot sunt rugati sa confirme participarea 

site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin e

Convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali

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

 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 3/2015 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea 

Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2015.
 

Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua 

, in conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea 

profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei 

Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare. 

Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2015 se adreseaza tuturor 

membrilor Camerei Consultantilor Fiscali, respectiv: consultanti fiscali activi, consultanti 

fiscali asistenti si consultanti fiscali inactivi. 

Pregatirea profesionala continua este un drept si, in acelasi timp, o obligatie

membrilor Camerei Consultantilor Fiscali in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si 

formarea eficienta, cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti.

pregatirea profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul privind 

conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, aprobat prin Hotararea 

Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2007. 

Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2015 se va desfasura sub 

in sistem e-learning; 

seminar in salile de curs (aspecte practice). 

Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2015

al Camerei Consultantilor Fiscali 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 2/2015 a Camerei Consultantilor Fiscali privind 

convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali 

din Romania. 

Principalele prevederi 

Conferinta ordinara anuala a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania in 

data de 25 aprilie 2015, denumita in continuare conferinta. 

La lucrarile conferintei pot participa consultantii fiscali inscrisi in evidenta Camerei 

Consultantilor Fiscali, care si-au indeplinit toate obligatiile fata de aceasta la termenele 

stabilite prin hotarari ale acesteia, respectiv: depunerea declaratiilor cu veniturile 

realizate din activitatea de consultanta fiscala, achitarea cotizatiilor fixe si variabile, 

participarea la cursurile de pregatire profesionala continua. 

Pentru o buna organizare a lucrarilor conferintei, membrii Camerei Consultantilor Fiscali 

cu drept de vot sunt rugati sa confirme participarea pana la data de 22 aprilie 2015

ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2015@ccfiscali.ro

Convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata 

a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea 

aferent anului 2015. 

Camera Consultantilor Fiscali elaboreaza Programul de pregatire profesionala continua 

conformitate cu prevederile Normelor privind pregatirea 

profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei 

se adreseaza tuturor 

membrilor Camerei Consultantilor Fiscali, respectiv: consultanti fiscali activi, consultanti 

Pregatirea profesionala continua este un drept si, in acelasi timp, o obligatie a 

membrilor Camerei Consultantilor Fiscali in ceea ce priveste actualizarea cunostintelor si 

formarea eficienta, cu garantarea calitatii serviciilor prestate catre clienti. 

pregatirea profesionala continua este o exigenta impusa prin Codul privind 

, aprobat prin Hotararea 

se va desfasura sub 

Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2015 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata 

a Camerei Consultantilor Fiscali privind 

convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali 

Conferinta ordinara anuala a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania in 

pot participa consultantii fiscali inscrisi in evidenta Camerei 

au indeplinit toate obligatiile fata de aceasta la termenele 

punerea declaratiilor cu veniturile 

realizate din activitatea de consultanta fiscala, achitarea cotizatiilor fixe si variabile, 

Consultantilor Fiscali 

pana la data de 22 aprilie 2015, pe 

conf2015@ccfiscali.ro. 

Convocarea Conferintei ordinare anuale a Camerei Consultantilor Fiscali 
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Principalele prevederi 

� Dispozitiile privind 

U.N.B.R. si efectul de opozabilitate fata de terti al inscrierii

de la data ce se va stabili in acest scop prin hotararea Consiliului U.N.B.R. pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului electronic al 

evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor.

� Pana la data stabilita de catre Consiliul U.N.B.R., 

prin declaratie inscrisa in statutul societatii civile profesionale

cabinetului individual de avocat, in conventia de asociere a cabinetelor 

avocati, dupa caz, sau prin declaratie separata, intocmita in forma scrisa si inregistrata la 

baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a carui creanta s

nascut in legatura cu profesia poate solicita baroului infor

patrimoniala afectata exercitarii profesiei avocatului conform decla

barou. 

� Statutul profesiei de avocat

Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicat in Moni

nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu 

completarile aduse prin prezenta hotarare, 

Romaniei, Partea I, dandu

UNBR a adus modificari Statutului profesiei de avocat

Principalele prevederi

� La articolul 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Ro

23 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g).

� Astfel, administratorul, persoana fizica sau juridica, are, in principal, urmatoarele 

atributii: 

� „g) informarea trimestriala, in 

membrii asociatiei de proprietari, cu privire la situatia financiara cuprinzand toate 

elementele de cheltuieli

semnatura proprie si con

proprietari. 

Legea privind infiintarea, 

de proprietari a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 173 din 12 martie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 1069/2015 a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania 

privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin 

Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 

64/2011. 
 

 

Dispozitiile privind necesitatea respectarii procedurii reglementate de Consiliul 

U.N.B.R. si efectul de opozabilitate fata de terti al inscrierii in registru

de la data ce se va stabili in acest scop prin hotararea Consiliului U.N.B.R. pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului electronic al 

evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor. 

la data stabilita de catre Consiliul U.N.B.R., operarea diviziunii patrimoniale se face 

prin declaratie inscrisa in statutul societatii civile profesionale, in actul de infiintare al 

cabinetului individual de avocat, in conventia de asociere a cabinetelor 

avocati, dupa caz, sau prin declaratie separata, intocmita in forma scrisa si inregistrata la 

baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a carui creanta s

nascut in legatura cu profesia poate solicita baroului informatii privind masa 

patrimoniala afectata exercitarii profesiei avocatului conform declaratiilor inregistrate la 

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a 

Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu 

completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. 

UNBR a adus modificari Statutului profesiei de avocat

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata 

nr. 34/2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind 

infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietar

Principalele prevederi 

La articolul 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 

23 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g).

administratorul, persoana fizica sau juridica, are, in principal, urmatoarele 

informarea trimestriala, in scris sau prin posta electronica, a proprietarilor, 

membrii asociatiei de proprietari, cu privire la situatia financiara cuprinzand toate 

elementele de cheltuieli, venituri, incasari si plati aferente asociatiei de proprietari, sub 

semnatura proprie si contrasemnata de presedintele si de cenzorul asociatiei de 

Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor

de proprietari a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 173 din 12 martie 2015 a fost publicata 

a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania 

privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin 

Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 

necesitatea respectarii procedurii reglementate de Consiliul 

in registru devin aplicabile 

de la data ce se va stabili in acest scop prin hotararea Consiliului U.N.B.R. pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului electronic al 

operarea diviziunii patrimoniale se face 

, in actul de infiintare al 

cabinetului individual de avocat, in conventia de asociere a cabinetelor individuale de 

avocati, dupa caz, sau prin declaratie separata, intocmita in forma scrisa si inregistrata la 

baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a carui creanta s-a 

matii privind masa 

ratiilor inregistrate la 

, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a 

torul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu 

se va republica in Monitorul Oficial al 

UNBR a adus modificari Statutului profesiei de avocat 

In Monitorul Oficial nr. 172 din 12 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind 

ociatiilor de proprietari. 

La articolul 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

maniei, Partea I, nr. 490 din 

23 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g). 

administratorul, persoana fizica sau juridica, are, in principal, urmatoarele 

scris sau prin posta electronica, a proprietarilor, 

membrii asociatiei de proprietari, cu privire la situatia financiara cuprinzand toate 

, venituri, incasari si plati aferente asociatiei de proprietari, sub 

trasemnata de presedintele si de cenzorul asociatiei de 

organizarea si functionarea asociatiilor 
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Principalele prevederi 

� Fisa postului sefului/comandantului unitatii

acestuia, in cazul unitatilor nou

urmare a unei modificari structurale, se aproba in termen de 5 zile de la emiterea 

ordinului pentru aprobare

� Pentru politistii ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate ca urmare a indeplini

unei functii de conducere

indeplinirii conditiei prevazute la alin. (11) si alin. (4) lit. c), respectiv la art. 70 alin. (2) lit. 

c) se realizeaza prin raportare la functia detinuta anterior s

serviciu. 

� Articolul 18 din Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare

Interne, aprobat prin Ordinul viceprim

nr. 69/2009, publicat in Monitorul

cu modificarile si completarile ulterioare, 

MAI a adus modificari unor acte normative din

Principalele prevederi

� Se aproba infiintarea pe langa CSM a unei activitati finantate integral din venituri 

proprii privind organizarea concursurilor si examenelor de admitere, potrivit Legii nr. 

303/2004 privind statutul m

nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor 

judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

� Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevazuta 

• cheltuielile corespunzatoare organizarii concursurilor sau examenelor

prevazute de lege, precum si a celor ocazionate de pretestarea subiectelor 

incluse in baza de date din ca

verificare a rationamentului logic, in cazul concursului de admitere la Institutul 

National al Magistraturii si al celui de admitere in magistratura;

• plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examene

concursurilor

examinare, ai comisiilor de corectare si ai comisiilor de solutionare a 

contestatiilor, precum si a supraveghetorilor, numiti in conditiile leg

Infiintarea pe langa CSM a unei activitati 

finantate 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 164 din 9 martie 2015 a fost publicat 

22/2015 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane in 

Ministerul Afacerilor Interne. 

 

Fisa postului sefului/comandantului unitatii, precum si a adjunctilor/loctiitorilor 

acestuia, in cazul unitatilor nou-infiintate sau al functiilor modificate/nou

urmare a unei modificari structurale, se aproba in termen de 5 zile de la emiterea 

ordinului pentru aprobarea modificarilor organizatorice. 

politistii ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate ca urmare a indeplini

unei functii de conducere salarizate in cadrul organizatiilor sindicale, verificarea 

indeplinirii conditiei prevazute la alin. (11) si alin. (4) lit. c), respectiv la art. 70 alin. (2) lit. 

c) se realizeaza prin raportare la functia detinuta anterior suspendarii raporturilor de 

Articolul 18 din Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Afacerilor 

Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, 

nr. 69/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, 

cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga. 

adus modificari unor acte normative din
 domeniul resurselor umane 

In Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2015 a fost publicata 

150/2015 pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 

183/2005 privind infiintarea pe langa Consiliul Superior al Magistraturii 

a unei activitati finantate integral din venituri proprii.

Principalele prevederi 

infiintarea pe langa CSM a unei activitati finantate integral din venituri 

privind organizarea concursurilor si examenelor de admitere, potrivit Legii nr. 

privind statutul magistratilor, Legii nr. 317/2004 privind 

nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor 

parchetelor de pe langa acestea. 

Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevazuta anterior se asigura

cheltuielile corespunzatoare organizarii concursurilor sau examenelor

prevazute de lege, precum si a celor ocazionate de pretestarea subiectelor 

incluse in baza de date din care sunt selectate subiectele pentru testele de 

verificare a rationamentului logic, in cazul concursului de admitere la Institutul 

National al Magistraturii si al celui de admitere in magistratura;

plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examene

concursurilor, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, ai comisiilor de 

examinare, ai comisiilor de corectare si ai comisiilor de solutionare a 

contestatiilor, precum si a supraveghetorilor, numiti in conditiile leg

Infiintarea pe langa CSM a unei activitati 

finantate integral din venituri proprii 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 164 din 9 martie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane in 

, precum si a adjunctilor/loctiitorilor 

modificate/nou-infiintate ca 

urmare a unei modificari structurale, se aproba in termen de 5 zile de la emiterea 

politistii ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate ca urmare a indeplinirii 

salarizate in cadrul organizatiilor sindicale, verificarea 

indeplinirii conditiei prevazute la alin. (11) si alin. (4) lit. c), respectiv la art. 70 alin. (2) lit. 

darii raporturilor de 

din Ministerul Afacerilor 

ministrului, ministrul administratiei si internelor, 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, 

adus modificari unor acte normative din 

. 175 din 13 martie 2015 a fost publicata H.G nr. 

pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 

183/2005 privind infiintarea pe langa Consiliul Superior al Magistraturii 

a unei activitati finantate integral din venituri proprii. 

infiintarea pe langa CSM a unei activitati finantate integral din venituri 

privind organizarea concursurilor si examenelor de admitere, potrivit Legii nr. 

, Legii nr. 317/2004 privind CSM, precum si Legii 

nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor 

se asigura: 

cheltuielile corespunzatoare organizarii concursurilor sau examenelor 

prevazute de lege, precum si a celor ocazionate de pretestarea subiectelor 

re sunt selectate subiectele pentru testele de 

verificare a rationamentului logic, in cazul concursului de admitere la Institutul 

National al Magistraturii si al celui de admitere in magistratura; 

plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau 

, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, ai comisiilor de 

examinare, ai comisiilor de corectare si ai comisiilor de solutionare a 

contestatiilor, precum si a supraveghetorilor, numiti in conditiile legii.  

Infiintarea pe langa CSM a unei activitati  

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare stabileste 

Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009

noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 342 din 22 dece

ulterioare, denumit in continuare Regulament, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 

655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru 

justificarea declaratiilor utilizate in legatu

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 11 iulie 2013.

� Ministerul Sanatatii reprezinta autoritatea nationala competenta in domeniul 

produselor cosmetice

� Ministerul Sanatatii, in calitate de autorit

cosmetice, are urmatoarele 

• reglementarea in domeniul produselor cosmetice

• desemneaza reprezentanti din partea inspectorilor sanitari

Centrului de Toxicologie din Romania pentru accesul la Portalul notificarii 

produselor cosmetice al Comisiei Europene;

• asigura administrarea bazelor de date

• asigura supravegherea

• asigura informarea populatiei;

• organizeaza si coordoneaza inregistrarea cazurilor semnalate

adverse asupra populatiei cauzate de produsele cosmetice, prin sistemul de 

cosmetovigilenta;

• transmite informatii si

• asigura reprezentarea in comisiile si grupurile de lucru de la nivel european

cooperarea cu autoritatile competente ale statelor membre pentru aplicarea 

dispozitiilor prezentei hotarari.

� Ministerul Sanatatii coordoneaza act

cosmetice si intreprinde toate masurile adecvate pentru a asigura conformarea la 

prevederile Regulamentului, dupa cum urmeaza:

• solicita persoanei responsabile si/sau distribuitorilor identificarea 

distribuitorilor sau persoanelor responsabile 

produs in cadrul lantului de distributie

• are acces la dosarul cu informatii despre produs

indicata pe eticheta

• dispune esantionarea si analiza produselor cosmet

Aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2015 a fost publicata 

147/2015 privind adoptarea unor masuri pentru crearea cadrului de 

aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 

produsele cosmetice, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 

al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru 

justificarea declaratiilor utilizate in legatura cu produsele cosmetic

 

Prezenta hotarare stabileste cadrul necesar aplicarii directe a prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 

noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 342 din 22 decembrie 2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare, denumit in continuare Regulament, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 

655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru 

justificarea declaratiilor utilizate in legatura cu produsele cosmetice, publicat in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 11 iulie 2013. 

Ministerul Sanatatii reprezinta autoritatea nationala competenta in domeniul 

produselor cosmetice. 

Ministerul Sanatatii, in calitate de autoritate competenta in domeniul produselor 

cosmetice, are urmatoarele atributii principale: 

reglementarea in domeniul produselor cosmetice; 

desemneaza reprezentanti din partea inspectorilor sanitari

Centrului de Toxicologie din Romania pentru accesul la Portalul notificarii 

produselor cosmetice al Comisiei Europene; 

asigura administrarea bazelor de date din domeniul produselor cosmetice;

asigura supravegherea, inspectia si controlul pe piata al produselor cosmetice;

asigura informarea populatiei; 

organizeaza si coordoneaza inregistrarea cazurilor semnalate

adverse asupra populatiei cauzate de produsele cosmetice, prin sistemul de 

cosmetovigilenta; 

transmite informatii si raportari Comisiei Europene; 

asigura reprezentarea in comisiile si grupurile de lucru de la nivel european

cooperarea cu autoritatile competente ale statelor membre pentru aplicarea 

dispozitiilor prezentei hotarari. 

Ministerul Sanatatii coordoneaza activitatea de supraveghere a pietei produselor 

si intreprinde toate masurile adecvate pentru a asigura conformarea la 

prevederile Regulamentului, dupa cum urmeaza: 

solicita persoanei responsabile si/sau distribuitorilor identificarea 

or sau persoanelor responsabile catre care au furnizat un anumit 

cadrul lantului de distributie; 

are acces la dosarul cu informatii despre produs, aflat la adresa din Romania 

indicata pe eticheta; 

dispune esantionarea si analiza produselor cosmetice existente pe piata

Aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului 

privind produsele cosmetice 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind adoptarea unor masuri pentru crearea cadrului de 

aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al 

l Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 

produsele cosmetice, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 

al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru 

justificarea declaratiilor utilizate in legatura cu produsele cosmetice. 

cadrul necesar aplicarii directe a prevederilor 

al Parlamentului European si al Consiliului din 30 

noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

mbrie 2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare, denumit in continuare Regulament, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 

655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru 

ra cu produsele cosmetice, publicat in Jurnalul 

Ministerul Sanatatii reprezinta autoritatea nationala competenta in domeniul 

ate competenta in domeniul produselor 

desemneaza reprezentanti din partea inspectorilor sanitari de stat si ai 

Centrului de Toxicologie din Romania pentru accesul la Portalul notificarii 

din domeniul produselor cosmetice; 

piata al produselor cosmetice; 

organizeaza si coordoneaza inregistrarea cazurilor semnalate privind efectele 

adverse asupra populatiei cauzate de produsele cosmetice, prin sistemul de 

asigura reprezentarea in comisiile si grupurile de lucru de la nivel european si 

cooperarea cu autoritatile competente ale statelor membre pentru aplicarea 

ivitatea de supraveghere a pietei produselor 

si intreprinde toate masurile adecvate pentru a asigura conformarea la 

solicita persoanei responsabile si/sau distribuitorilor identificarea 

catre care au furnizat un anumit 

, aflat la adresa din Romania 

ice existente pe piata. 

Aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului 
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Principalele prevederi 

� Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit 

Programului sunt asimilate 

catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de 

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ul

� Daca creanta statului nu a fost acoperita integral

in cazul in care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, in scopul realizarii 

integrale a creantei, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificar

completarile ulterioare.

� Prin exceptie, beneficiarul Programului care detine o locuinta achizitiona

construita in cadrul Programului poate achizitiona sau construi o noua locuinta

cadrul Programului cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor 

• noua locuinta care se achizitioneaza sau construieste in cadrul Programului sa 

aiba suprafata u

initial in cadrul Programului sau valoarea noii locuinte rezultata din raportul de 

evaluare sa fie mai mare decat valoarea evaluata la momentul acordarii 

creditului pentru locuinta achizitionata 

Programului; 

• locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul Programului sa fie 

instrainata prin vanzare

de vanzare-cumparare sau a contractului de construir

• creditul acordat initial in cadrul Programului sa fie lichidat

incheierii contractului de vanzare

noii locuinte in cadrul Programului sau sa fie refinantat prin acordarea celui de

doilea credit in cadrul Programului pentru dobandirea sau construirea unui 

imobil care sa indeplineasca conditiile prevazute 

• la data solicitarii celui de

fizica declara pe propria raspundere

impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta

construita in cadrul Programului pe care urmeaza sa o instraineze cel tarziu pana la 

data incheierii contractului de vanzare

a noii locuinte care va fi achizitionata sau construita in cadrul Programului, fie ca 

detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia o locuinta, 

dobandita sau construita prin orice alt mod decat prin Pr

mai mica de 50 mp si o a doua locuinta, respectiv cea achizitionata sau construita 

initial in cadrul Programului, pe care o va instraina cel tarziu pana la data incheierii 

contractului de vanzare

care va fi achizitionata in cadrul Programului.

OUG privind unele masuri in vederea implementarii programului

 „Prima casa” a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 176 din 13 martie 2015 a fost publicata 

nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

precum si alte masuri. 

 

Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit 

Programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare se efectueaza de 

catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de 

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.”

creanta statului nu a fost acoperita integral, fie ca urmare a distribuirii pretului, fie 

in cazul in care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, in scopul realizarii 

i, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificar

completarile ulterioare. 

beneficiarul Programului care detine o locuinta achizitiona

construita in cadrul Programului poate achizitiona sau construi o noua locuinta

cadrul Programului cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

noua locuinta care se achizitioneaza sau construieste in cadrul Programului sa 

aiba suprafata utila mai mare decat a locuintei achizitionate sau construite 

initial in cadrul Programului sau valoarea noii locuinte rezultata din raportul de 

evaluare sa fie mai mare decat valoarea evaluata la momentul acordarii 

creditului pentru locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul 

 

locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul Programului sa fie 

instrainata prin vanzare-cumparare cel tarziu pana la data incheierii contractului 

cumparare sau a contractului de construire a noii locuinte;

creditul acordat initial in cadrul Programului sa fie lichidat

incheierii contractului de vanzare-cumparare sau a contractului de construire a 

noii locuinte in cadrul Programului sau sa fie refinantat prin acordarea celui de

doilea credit in cadrul Programului pentru dobandirea sau construirea unui 

imobil care sa indeplineasca conditiile prevazute anterior; 

la data solicitarii celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoana 

fizica declara pe propria raspundere fie ca detine in proprietate exclusiva sau 

impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, respectiv cea achizitionata sau 

construita in cadrul Programului pe care urmeaza sa o instraineze cel tarziu pana la 

data incheierii contractului de vanzare-cumparare sau a contractului de construire 

a noii locuinte care va fi achizitionata sau construita in cadrul Programului, fie ca 

detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia o locuinta, 

dobandita sau construita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila 

mai mica de 50 mp si o a doua locuinta, respectiv cea achizitionata sau construita 

initial in cadrul Programului, pe care o va instraina cel tarziu pana la data incheierii 

contractului de vanzare-cumparare sau a contractului de construire a noii locuinte 

care va fi achizitionata in cadrul Programului. 

OUG privind unele masuri in vederea implementarii programului

„Prima casa” 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. 176 din 13 martie 2015 a fost publicata O.U.G. 

pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul 

creantelor bugetare a caror recuperare se efectueaza de 

catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de 

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

terioare, care se aplica in mod corespunzator.” 

fie ca urmare a distribuirii pretului, fie 

in cazul in care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, in scopul realizarii 

i, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si 

beneficiarul Programului care detine o locuinta achizitionata sau 

construita in cadrul Programului poate achizitiona sau construi o noua locuinta in 

: 

noua locuinta care se achizitioneaza sau construieste in cadrul Programului sa 

decat a locuintei achizitionate sau construite 

initial in cadrul Programului sau valoarea noii locuinte rezultata din raportul de 

evaluare sa fie mai mare decat valoarea evaluata la momentul acordarii 

sau construita initial in cadrul 

locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul Programului sa fie 

cel tarziu pana la data incheierii contractului 

e a noii locuinte; 

creditul acordat initial in cadrul Programului sa fie lichidat pana la data 

cumparare sau a contractului de construire a 

noii locuinte in cadrul Programului sau sa fie refinantat prin acordarea celui de-al 

doilea credit in cadrul Programului pentru dobandirea sau construirea unui 

al doilea credit, beneficiarul Programului persoana 

fie ca detine in proprietate exclusiva sau 

, respectiv cea achizitionata sau 

construita in cadrul Programului pe care urmeaza sa o instraineze cel tarziu pana la 

are sau a contractului de construire 

a noii locuinte care va fi achizitionata sau construita in cadrul Programului, fie ca 

detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia o locuinta, 

ogram, in suprafata utila 

mai mica de 50 mp si o a doua locuinta, respectiv cea achizitionata sau construita 

initial in cadrul Programului, pe care o va instraina cel tarziu pana la data incheierii 

nstruire a noii locuinte 

OUG privind unele masuri in vederea implementarii programului 
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Principalele prevederi 

Respectarea si domeniul de aplicare ale prezentului protocol

� Inaltele parti contractante se angajeaza sa respecte si sa faca sa fie respectat prezentul

protocol in toate imprejurarile.

� Prezentul protocol reafirma si completeaza dispozitiile celor patru conventii de la 

Geneva din 12 august 1949

caz, cele ale protocoalelor aditionale din 8 iunie 1977 (denumite in continuare 

Protocoalele aditionale din 1977), referitoare la semnele distinctive, si anume crucea 

rosie, semiluna rosie, leul s

face referire in aceste dispozitii.

Comitetul International al Crucii Rosii si Federatia Internationala a Societatilor de 

Cruce Rosie si Semiluna Rosie

� Comitetul International al Crucii R

Rosie si Semiluna Rosie, precum si personalul lor autorizat vor putea folosi, in imprejurari 

exceptionale si pentru a

prezentului protocol.

Misiuni desfasurate sub auspiciile Natiunilor Unite

� Serviciile medicale si personalul religios care participa la misiuni sub auspiciile 

Natiunilor Unite pot, cu acordul statelor participante, sa utilizeze unul dintre semnele 

distinctive mentionate la articolele 1 si 2.

Prevenirea si reprimarea abuzurilor

� Dispozitiile Conventiilor de la Geneva

1977 care reglementeaza prevenirea si reprimarea folosirii abuzive a semnelor 

distinctive se vor apli

special, inaltele parti contractante vor lua masurile necesare pentru prevenirea si 

reprimarea, in toate situatiile, a oricarei folosiri abuzive a semnelor distinctive 

mentionate la articolele 

utilizarea oricarui semn sau denumiri care constituie o imitatie a acestora.

� Fara a aduce atingere paragrafului 1 al prezentului articol, 

putea permite utiliza

oricarui semn constand intr

conditia ca aceasta utilizare sa nu urmareasca, in timpul conflictului armat, sa confere 

protectia Conventiilor de la Geneva si, daca este cazul, a Protocoalelor aditionale din 

1977, iar drepturile unei asemenea folosiri sa fi fost dobandite inainte de adoptarea 

prezentului protocol.

Romania a ratificat Protocolul aditional la conventiile

 de la Geneva din 12 august 1949

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 174 din 13 martie 2015 a fost publicata 

nr. 21/2015 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.

 

Respectarea si domeniul de aplicare ale prezentului protocol 

Inaltele parti contractante se angajeaza sa respecte si sa faca sa fie respectat prezentul

protocol in toate imprejurarile. 

Prezentul protocol reafirma si completeaza dispozitiile celor patru conventii de la 

Geneva din 12 august 1949 (denumite in continuare Conventiile de la Geneva) si, dupa 

caz, cele ale protocoalelor aditionale din 8 iunie 1977 (denumite in continuare 

Protocoalele aditionale din 1977), referitoare la semnele distinctive, si anume crucea 

rosie, semiluna rosie, leul si soarele rosu, si se aplica in aceleasi situatii cu cele la care se 

face referire in aceste dispozitii. 

Comitetul International al Crucii Rosii si Federatia Internationala a Societatilor de 

Cruce Rosie si Semiluna Rosie 

Comitetul International al Crucii Rosii si Federatia Internationala a Societatilor de Cruce 

Rosie si Semiluna Rosie, precum si personalul lor autorizat vor putea folosi, in imprejurari 

exceptionale si pentru a-si facilita activitatea, semnul distinctiv mentionat in articolul 2 al 

 

Misiuni desfasurate sub auspiciile Natiunilor Unite 

Serviciile medicale si personalul religios care participa la misiuni sub auspiciile 

pot, cu acordul statelor participante, sa utilizeze unul dintre semnele 

ate la articolele 1 si 2. 

Prevenirea si reprimarea abuzurilor 

Dispozitiile Conventiilor de la Geneva si, daca este cazul, ale protocoalelor aditionale din 

1977 care reglementeaza prevenirea si reprimarea folosirii abuzive a semnelor 

se vor aplica in mod identic si emblemei celui de-al treilea Protocol

special, inaltele parti contractante vor lua masurile necesare pentru prevenirea si 

reprimarea, in toate situatiile, a oricarei folosiri abuzive a semnelor distinctive 

mentionate la articolele 1 si 2 si a denumirii lor, inclusiv folosirea lor cu perfidie si 

utilizarea oricarui semn sau denumiri care constituie o imitatie a acestora.

Fara a aduce atingere paragrafului 1 al prezentului articol, inaltele parti contractante vor 

putea permite utilizatorilor anteriori ai emblemei celui de-al treilea Protocol

oricarui semn constand intr-o imitatie a acestuia sa continue folosirea acesteia

conditia ca aceasta utilizare sa nu urmareasca, in timpul conflictului armat, sa confere 

tiilor de la Geneva si, daca este cazul, a Protocoalelor aditionale din 

1977, iar drepturile unei asemenea folosiri sa fi fost dobandite inainte de adoptarea 

 

ratificat Protocolul aditional la conventiile

de la Geneva din 12 august 1949 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 174 din 13 martie 2015 a fost publicata Legea 

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. 

Inaltele parti contractante se angajeaza sa respecte si sa faca sa fie respectat prezentul 

Prezentul protocol reafirma si completeaza dispozitiile celor patru conventii de la 

(denumite in continuare Conventiile de la Geneva) si, dupa 

caz, cele ale protocoalelor aditionale din 8 iunie 1977 (denumite in continuare 

Protocoalele aditionale din 1977), referitoare la semnele distinctive, si anume crucea 

i soarele rosu, si se aplica in aceleasi situatii cu cele la care se 

Comitetul International al Crucii Rosii si Federatia Internationala a Societatilor de 

si Federatia Internationala a Societatilor de Cruce 

Rosie si Semiluna Rosie, precum si personalul lor autorizat vor putea folosi, in imprejurari 

si facilita activitatea, semnul distinctiv mentionat in articolul 2 al 

Serviciile medicale si personalul religios care participa la misiuni sub auspiciile 

pot, cu acordul statelor participante, sa utilizeze unul dintre semnele 

si, daca este cazul, ale protocoalelor aditionale din 

1977 care reglementeaza prevenirea si reprimarea folosirii abuzive a semnelor 

al treilea Protocol. In 

special, inaltele parti contractante vor lua masurile necesare pentru prevenirea si 

reprimarea, in toate situatiile, a oricarei folosiri abuzive a semnelor distinctive 

1 si 2 si a denumirii lor, inclusiv folosirea lor cu perfidie si 

utilizarea oricarui semn sau denumiri care constituie o imitatie a acestora. 

inaltele parti contractante vor 

al treilea Protocol sau ai 

sa continue folosirea acesteia, cu 

conditia ca aceasta utilizare sa nu urmareasca, in timpul conflictului armat, sa confere 

tiilor de la Geneva si, daca este cazul, a Protocoalelor aditionale din 

1977, iar drepturile unei asemenea folosiri sa fi fost dobandite inainte de adoptarea 

ratificat Protocolul aditional la conventiile 
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Principalele prevederi 

Titularul si obiectul sesizarii

� Curtea de Apel Constanta 

septembrie 2014, in Dosarul nr. 3.626/118/2013, 

Casatie si Justitie, in baza art. 519 din

unei hotarari prealabile

interpretare si aplicare a prevederilor art. 169 alin. (3) raportat la art. 169 alin. (1) din 

Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a dispozitiilor 

art. 169 alin. (6) raportat laart. 1

completarile ulterioare, in sensul de a se stabili daca persoanele pensionate in perioada 

1.04.2001–1.01.2011 si, in special, in perioada 1.04.2001

majorarea cu 50% a punctajului anual 

in locuri de munca incadrate in conditii speciale dupa 1.04.2001.

Jurisprudenta instantelor nationale in materie

� Opinia majoritara conturata prin solutiile pronuntate de instantele judecatoresti a fost 

in sensul ca persoanelor pensionate in perioada 1.04.2001

dispozitiile art. 100 raportat la art. 169 alin. (3) si (6) din Legea nr. 263/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, deoarece art. 169 nu se refera la conditiile 

speciale de munca, iar art. 100 vizeaza doar persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 

263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Intr-o opinie minoritara

263/2010, cu modific

dispozitiile art. 100 lit. a), totusi neaplicarea dispozitiilor art. 100 lit. b) si persoanelor ale 

caror drepturi de pensie s

modificarile si completarile ulterioare, ar conduce la o discriminare a acestora fata de 

persoanele ale caror drepturi de pensie s

desfasurat, ulterior datei de 1 aprilie 2001, activitati in locuri de munca incadrate

conditii deosebite, potrivit legii.

� ICCJ a admis in parte sesizarea formulata de Curtea de Apel Constanta

Dosarul nr. 3.626/118/2013 privind pronuntarea unei hotarari prealabile.

� ICCJ a stabilit ca dispozitiile art. 169 alin. (6) d

unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in 

sensul ca nu se acorda majorarea cu 50% a punctajului anual persoanelor care si

desfasurat activitatea in conditii speciale 

inscrise la pensie anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificarile si 

completarile ulterioare

� ICCJ a respins ca inadmisibila sesizarea privind interpretarea dispozitiilor art. 169 alin. 

(3) raportat la art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010

ulterioare, respectiv interpretarea textelor de lege vizand persoanele pensionate in 

perioada 1 aprilie 2001

ICCJ a admis sesizarea privind interpretarea 

art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010

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

 

In Monitorul Oficial nr. 162 din 9 martie 2015 a fost publicata 

nr. 1 din 19 ianuarie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

 

Titularul si obiectul sesizarii 

Curtea de Apel Constanta – Sectia I civila a dispus, prin Incheierea din data de 30 

septembrie 2014, in Dosarul nr. 3.626/118/2013, sesizarea din oficiu a Inaltei Curti de 

, in baza art. 519 din Codul de procedura civila, in vederea pronuntarii 

unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: modul de 

interpretare si aplicare a prevederilor art. 169 alin. (3) raportat la art. 169 alin. (1) din 

Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a dispozitiilor 

art. 169 alin. (6) raportat laart. 100 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in sensul de a se stabili daca persoanele pensionate in perioada 

1.01.2011 si, in special, in perioada 1.04.2001–2.11.2008 beneficiaza de 

majorarea cu 50% a punctajului anual pentru perioadele in care au desfasurat activitati 

in locuri de munca incadrate in conditii speciale dupa 1.04.2001. 

Jurisprudenta instantelor nationale in materie 

conturata prin solutiile pronuntate de instantele judecatoresti a fost 

sensul ca persoanelor pensionate in perioada 1.04.2001–1.01.2011 nu li se aplica 

dispozitiile art. 100 raportat la art. 169 alin. (3) si (6) din Legea nr. 263/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, deoarece art. 169 nu se refera la conditiile 

eciale de munca, iar art. 100 vizeaza doar persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 

263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 

o opinie minoritara, s-a apreciat ca, desi dispozitiile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 

263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, fac trimitere expresa doar la 

dispozitiile art. 100 lit. a), totusi neaplicarea dispozitiilor art. 100 lit. b) si persoanelor ale 

caror drepturi de pensie s-au deschis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ar conduce la o discriminare a acestora fata de 

persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in aceeasi perioada, insa au 

desfasurat, ulterior datei de 1 aprilie 2001, activitati in locuri de munca incadrate

conditii deosebite, potrivit legii. 

ICCJ a admis in parte sesizarea formulata de Curtea de Apel Constanta

Dosarul nr. 3.626/118/2013 privind pronuntarea unei hotarari prealabile.

ICCJ a stabilit ca dispozitiile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in 

sensul ca nu se acorda majorarea cu 50% a punctajului anual persoanelor care si

desfasurat activitatea in conditii speciale de munca dupa data de 1 aprilie 2001 si 

inscrise la pensie anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

ICCJ a respins ca inadmisibila sesizarea privind interpretarea dispozitiilor art. 169 alin. 

at la art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile 

ulterioare, respectiv interpretarea textelor de lege vizand persoanele pensionate in 

perioada 1 aprilie 2001–2 noiembrie 2008. 

ICCJ a admis sesizarea privind interpretarea 

art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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5 a fost publicata Decizia 

a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

, prin Incheierea din data de 30 

sesizarea din oficiu a Inaltei Curti de 

in vederea pronuntarii 

toarea chestiune de drept: modul de 

interpretare si aplicare a prevederilor art. 169 alin. (3) raportat la art. 169 alin. (1) din 

Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a dispozitiilor 

00 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in sensul de a se stabili daca persoanele pensionate in perioada 

2.11.2008 beneficiaza de 

pentru perioadele in care au desfasurat activitati 

conturata prin solutiile pronuntate de instantele judecatoresti a fost 

1.01.2011 nu li se aplica 

dispozitiile art. 100 raportat la art. 169 alin. (3) si (6) din Legea nr. 263/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, deoarece art. 169 nu se refera la conditiile 

eciale de munca, iar art. 100 vizeaza doar persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 

a apreciat ca, desi dispozitiile art. 169 alin. (6) din Legea nr. 

arile si completarile ulterioare, fac trimitere expresa doar la 

dispozitiile art. 100 lit. a), totusi neaplicarea dispozitiilor art. 100 lit. b) si persoanelor ale 

au deschis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ar conduce la o discriminare a acestora fata de 

au deschis in aceeasi perioada, insa au 

desfasurat, ulterior datei de 1 aprilie 2001, activitati in locuri de munca incadrate in 

ICCJ a admis in parte sesizarea formulata de Curtea de Apel Constanta – Sectia I civila in 

Dosarul nr. 3.626/118/2013 privind pronuntarea unei hotarari prealabile. 

in Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in 

sensul ca nu se acorda majorarea cu 50% a punctajului anual persoanelor care si-au 

de munca dupa data de 1 aprilie 2001 si 

inscrise la pensie anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificarile si 

ICCJ a respins ca inadmisibila sesizarea privind interpretarea dispozitiilor art. 169 alin. 

, cu modificarile si completarile 

ulterioare, respectiv interpretarea textelor de lege vizand persoanele pensionate in 

ICCJ a admis sesizarea privind interpretarea  
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Principalele prevederi

� Prin Incheierea din 17 martie 2014, 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 pct. 2 din 

O.U.G. nr. 34/2013

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a 

dispozitiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2013. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 [prin care au fost introduse alin. 

(11)—(13) in art. 78 din Legea fondului funciar nr. 18/1991] precum si cele ale art. 4 alin. 

(1) din acelasi act normativ, co

stabilesc interdictia schimbarii categoriei de folosinta a pajistilor inregistrate ca atare in 

Registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, dupa mai mult de 6 ani de la data respectiva. 

Or, in perioada scursa de la data de 1 ianuarie 2007 si pana la momentul intrarii in 

vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, in Registrul agricol s

inregistra, in conditii de deplina legalitate, schimbari ale categoriei de folosinta din 

„pajiste” in „arabil”. In masura in care aceste inregistrari in Registrul agricol s

inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, in 

lumina noilor reglementari, sunt lovite de nulitate absoluta.

� Curtea Constitutiona

� A admis exceptia de neconstitutionalitate

78 alin. (11) si (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constitutionale in 

masura in care schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor in Registrul agri

realizeaza de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

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

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

� A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art. 4 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013

aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

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

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

constitutionale in masura in care obligatia de mentinere in categoria de folosinta a 

pajistilor incumba deti

data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013

� A respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate

autori in dosarul aceleiasi in

Legea nr. 18/1991, in forma anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 86/2014,art. 3 

lit. e) si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 sunt 

constitutionale in rap

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2015 a fost publicata 

nr. 13 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (11) si (13) 

din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (12) din Legea 

fondului funciar nr. 18/1991 in forma anterioara modificarilor aduse 

prinLegea nr. 86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013

Principalele prevederi 

Prin Incheierea din 17 martie 2014, Tribunalul Arad — Sectia civila a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 pct. 2 din 

O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a 

dispozitiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 

nr. 34/2013.  

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii arata ca dispozitiile art. 20 pct. 2 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 [prin care au fost introduse alin. 

(13) in art. 78 din Legea fondului funciar nr. 18/1991] precum si cele ale art. 4 alin. 

(1) din acelasi act normativ, contravin principiului neretroactivitatii legii deoarece 

stabilesc interdictia schimbarii categoriei de folosinta a pajistilor inregistrate ca atare in 

Registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, dupa mai mult de 6 ani de la data respectiva. 

a scursa de la data de 1 ianuarie 2007 si pana la momentul intrarii in 

vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, in Registrul agricol s

inregistra, in conditii de deplina legalitate, schimbari ale categoriei de folosinta din 

te” in „arabil”. In masura in care aceste inregistrari in Registrul agricol s

inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, in 

lumina noilor reglementari, sunt lovite de nulitate absoluta. 

Curtea Constitutionala: 

A admis exceptia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca prevederile art. 

78 alin. (11) si (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constitutionale in 

masura in care schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor in Registrul agri

realizeaza de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

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

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

tia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art. 4 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, in forma anterioara modificarilor 

aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

ivind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

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

constitutionale in masura in care obligatia de mentinere in categoria de folosinta a 

pajistilor incumba detinatorilor de pajisti inregistrate ca atare in Registrul agricol la 

data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013

A respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate, formulata de aceiasi 

autori in dosarul aceleiasi instante, si a constatat ca prevederile art. 78 alin. (12) din 

Legea nr. 18/1991, in forma anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 86/2014,art. 3 

lit. e) si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 sunt 

constitutionale in raport cu criticile formulate. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi 

din Legea fondului funciar 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 13 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (11) si (13) 

ea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (12) din Legea 

fondului funciar nr. 18/1991 in forma anterioara modificarilor aduse 

nr. 34/2013. 

Sectia civila a sesizat Curtea 

Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 pct. 2 din 

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a 

dispozitiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 

autorii arata ca dispozitiile art. 20 pct. 2 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 [prin care au fost introduse alin. 

(13) in art. 78 din Legea fondului funciar nr. 18/1991] precum si cele ale art. 4 alin. 

ntravin principiului neretroactivitatii legii deoarece 

stabilesc interdictia schimbarii categoriei de folosinta a pajistilor inregistrate ca atare in 

Registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, dupa mai mult de 6 ani de la data respectiva. 

a scursa de la data de 1 ianuarie 2007 si pana la momentul intrarii in 

vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, in Registrul agricol s-au putut 

inregistra, in conditii de deplina legalitate, schimbari ale categoriei de folosinta din 

te” in „arabil”. In masura in care aceste inregistrari in Registrul agricol s-au efectuat 

inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, in 

formulata si a constatat ca prevederile art. 

78 alin. (11) si (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constitutionale in 

masura in care schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor in Registrul agricol se 

realizeaza de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

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

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

tia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art. 4 alin. (1) 

, in forma anterioara modificarilor 

aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

ivind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

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

constitutionale in masura in care obligatia de mentinere in categoria de folosinta a 

natorilor de pajisti inregistrate ca atare in Registrul agricol la 

data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013. 

, formulata de aceiasi 

stante, si a constatat ca prevederile art. 78 alin. (12) din 

Legea nr. 18/1991, in forma anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 86/2014,art. 3 

lit. e) si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 sunt 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi  
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Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 12 iunie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 23.361/3/2013, 

Bucuresti – Sectia I penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilorart. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedura 

penala, exceptie ridicata de reprezentantul Ministerului Public intr

obiect solutionarea unei cauze penale pe fond in care s

de proba privind efectuarea unei expertize de evaluare bunuri mobile, precum si de 

solicitarile referitoare la interceptari/inregistrari.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

mentionate incalca dispozitiile constit

deoarece permit numai partilor sa participe la dezbaterea contradictorie a probelor. Or, 

potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, procurorul, nefiind parte in proces, nu 

poate sa isi exprime poz

astfel de interdictie restrange nepermis atributiile constitutionale ale procurorului.

� Tribunalul Bucuresti 

este intemeiata, deoarece contravine rolului constitutional al Ministerului Public.

� Examinand exceptia de neconstitutionalitate, 

legale criticate, cu prilejul judecatii in prima instanta a unei cauze penale, probele 

administrate in cursul urmaririi penale si necontestate de catre parti sunt puse in 

dezbaterea contradictorie a „partilor“

� Art. 32 din Codul de procedura penala defineste in terminis

care sunt numai inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente. 

� Potrivit art. 30 din acelasi cod, procurorul este un organ judiciar care participa in 

procesul penal alaturi de subiectii mentionati in art. 29, fiecare avand roluri si pozitii 

diferite. Prin urmare, din economia textelor legale mai sus aratate procurorul 

parte in procesul penal. 

� Asa fiind, prevederile art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedura penala nu 

permit procurorului sa participe la dezbaterea contradictorie a probelor administrate in 

cursul urmaririi penale, sens in care Curtea c

contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 131 referitor la Rolul Ministerului Public

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

reprezentantul Ministerului Publ

– Sectia I penala si a constatat ca solutia legislativa de excludere a procurorului de la 

dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsa in art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul 

de procedura penala este 

CC: Dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsa in art. 

teza a doua NCPP este neconstitutionala
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In Monitorul Oficial nr. 174 din 13 martie 2015 a fost publicata 

nr. 76 din 26 februarie 2015 a Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (7) teza a 

doua din Codul de procedura penala. 

 

Prin Incheierea din 12 iunie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 23.361/3/2013, 

Sectia I penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

nalitate a dispozitiilorart. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedura 

, exceptie ridicata de reprezentantul Ministerului Public intr

obiect solutionarea unei cauze penale pe fond in care s-au pus in discutie aspecte legate 

proba privind efectuarea unei expertize de evaluare bunuri mobile, precum si de 

solicitarile referitoare la interceptari/inregistrari. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile legale 

mentionate incalca dispozitiile constitutionale referitoare la rolul Ministerului Public, 

deoarece permit numai partilor sa participe la dezbaterea contradictorie a probelor. Or, 

potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, procurorul, nefiind parte in proces, nu 

poate sa isi exprime pozitia cu privire la probele supuse dezbaterii. De aceea, sustine ca o 

astfel de interdictie restrange nepermis atributiile constitutionale ale procurorului.

Tribunalul Bucuresti – Sectia I penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate 

, deoarece contravine rolului constitutional al Ministerului Public.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, potrivit dispozitiilor 

legale criticate, cu prilejul judecatii in prima instanta a unei cauze penale, probele 

in cursul urmaririi penale si necontestate de catre parti sunt puse in 

dezbaterea contradictorie a „partilor“.  

Art. 32 din Codul de procedura penala defineste in terminis partile in procesul penal, 

care sunt numai inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente. 

Potrivit art. 30 din acelasi cod, procurorul este un organ judiciar care participa in 

procesul penal alaturi de subiectii mentionati in art. 29, fiecare avand roluri si pozitii 

diferite. Prin urmare, din economia textelor legale mai sus aratate procurorul 

parte in procesul penal.  

Asa fiind, prevederile art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedura penala nu 

permit procurorului sa participe la dezbaterea contradictorie a probelor administrate in 

cursul urmaririi penale, sens in care Curtea constata ca o astfel de reglementare 

contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 131 referitor la Rolul Ministerului Public

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

reprezentantul Ministerului Public in Dosarul nr. 23.361/3/2013 al Tribunalului Bucuresti 

si a constatat ca solutia legislativa de excludere a procurorului de la 

dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsa in art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul 

de procedura penala este neconstitutionala. 

CC: Dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsa in art. 

teza a doua NCPP este neconstitutionala 

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

26 

In Monitorul Oficial nr. 174 din 13 martie 2015 a fost publicata Decizia 

Curtii Constitutionale referitoare la 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (7) teza a 

Prin Incheierea din 12 iunie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 23.361/3/2013, Tribunalul 

Sectia I penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de 

nalitate a dispozitiilorart. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedura 

, exceptie ridicata de reprezentantul Ministerului Public intr-o cauza avand ca 

au pus in discutie aspecte legate 

proba privind efectuarea unei expertize de evaluare bunuri mobile, precum si de 

se sustine ca prevederile legale 

utionale referitoare la rolul Ministerului Public, 

deoarece permit numai partilor sa participe la dezbaterea contradictorie a probelor. Or, 

potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, procurorul, nefiind parte in proces, nu 

itia cu privire la probele supuse dezbaterii. De aceea, sustine ca o 

astfel de interdictie restrange nepermis atributiile constitutionale ale procurorului. 

Sectia I penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate 

, deoarece contravine rolului constitutional al Ministerului Public. 

Curtea constata ca, potrivit dispozitiilor 

legale criticate, cu prilejul judecatii in prima instanta a unei cauze penale, probele 

in cursul urmaririi penale si necontestate de catre parti sunt puse in 

partile in procesul penal, 

care sunt numai inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente.  

Potrivit art. 30 din acelasi cod, procurorul este un organ judiciar care participa in 

procesul penal alaturi de subiectii mentionati in art. 29, fiecare avand roluri si pozitii 

diferite. Prin urmare, din economia textelor legale mai sus aratate procurorul nu este 

Asa fiind, prevederile art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedura penala nu 

permit procurorului sa participe la dezbaterea contradictorie a probelor administrate in 

onstata ca o astfel de reglementare 

contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 131 referitor la Rolul Ministerului Public 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

al Tribunalului Bucuresti 

si a constatat ca solutia legislativa de excludere a procurorului de la 

dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsa in art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul 

CC: Dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsa in art. 374 alin. (7) 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr.  85/2014 pentru aprobarea unor masuri de 

eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structural 

� Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea votului electronic 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor 

� Proiect de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambur-

sabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor 

activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor 

activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 62 din O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si 

acvacultura 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in dome-

niul sanatatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 14 si art. 142 din Legea nr. 38/2003 privind 

transportul in regim de taxi si regim de inchiriere 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului 

cinegetic nr. 407/2006 

� Propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistentei sociale 

� Propunere legislativa privind solicitarea, constituirea si administrarea garantiilor aferente 

masurilor derulate in cadrul Politicii Agricole Comune precum si pentru modificarea, respectiv 

abrogarea unor acte normative 

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

� Propunere legislativa pentru modificarea anexei la Legea nr. 295/2004 privind regimul 

armelor si al munitiilor 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 42/2003, actualizata, privind 

organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, prin adaugarea art. 14, alin. (4) si art. 14, 

alin. (4) lit. a 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
� Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr.  2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr.  8/2015 pentru modificarea si completarea O.G. nr.  

37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, 

pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare 

a activitatii acestora 

� Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 

nr. 407/2006 

� Proiect de Lege pentru modificarea art.46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul 

� Propunere legislativa pentru modificarea art.152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

� Propunere legislativa pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanta Guvernului nr. 

15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri 

nationale din Romania 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila 

� Propunere legislativa pentru modificarea art.17 si 25 din Legea nr. 205/2004 privind protectia 

animalelor (republicata in 30 aprilie 2014), in sensul de a interzice folosirea animalelor 

salbatice in circuri 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii 

� Propunere legislativa privind amenajarile rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar 

precum si dotarea cu sisteme de semaforizare inteligenta 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania 

� Propunere legislativa pentru completarea prevederilor Ordinul nr. 290/2013 pentru aprobarea 

unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania-S.A 

� Propunere legislativa privind acordarea unui sprijin material pentru nou-nascuti si incurajarea 

prezentarii la consultatiile prenatale 

� Propunere legislativa privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Proiect de Lege 

privind aprobarea O.U.G. nr. 84/2014 pentru completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea 

si desfasurarea activitatii de turism in Romania 

� Propunere legislativa pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii 

in registrul comertului 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
� Proiect de Lege privind modificarea art. 12 alin. (3) din O.U.G. nr. 5/2010 pentru infiintarea, 

organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind 

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

oficiile consulare ale Romaniei in strainatate 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si 

exercitarea profesiei de avocat 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare 

a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea O.U.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, precum si pentru modificarea unor acte normative 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 

28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 



 

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

  

30 

 

  

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Norme de circulatie care afecteaza siguranta rutiera 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 68 din 13 martie 2015 a fost publicata Directiva (UE) 2015/413 de facilitare a 

schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta 

rutiera (text cu relevanta pentru SEE). 
 

Directiva urmareste sa asigure un nivel ridicat de protectie pentru toti utilizatorii drumurilor din Uniune, 
facilitand schimbul transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza 
siguranta rutiera si facilitand, prin acesta, executarea sanctiunilor, atunci cand incalcarile respective sunt 
savarsite cu un vehicul inmatriculat in alt stat membru decat statul membru in care s-a savarsit incalcarea. 

 
Noi fete ale monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C 86 din 13 martie 2015 au fost publicate 3 informari privind 3 noi modele de monede 

euro destinate circulatiei. 
 

1. Tara emitenta: Republica San Marino 

Obiectul comemorarii: cea de a 500-a comemorare a lui Bramante Lazzari delle Penne di San Marino 

Descrierea modelului: Moneda ilustreaza portretul lui Bramante si o parte a Tempietto (in limba italiana: 

„templu mic”), un mic monument comemorativ construit de Donato Bramante, probabil in jurul anului 

1502, in curtea bisericii San Pietro din Montorio, care este considerat o capodopera a arhitecturii italiene 

din renasterea tarzie. Inscriptia „BRAMANTE LAZZARI DELLE PENNE DI SAN MARINO” inconjoara aproape 

complet modelul. La stanga si la dreapta apar anii „1514”, respectiv „2014”, iar in partea de jos, initialele 

artistului „MCC” (Maria Carmela Colaneri) si marca monetariei. Inelul exterior al monedei prezinta cele 

douasprezece stele ale drapelului european. 

Data emisiunii: iunie 2015 
 

2. Tara emitenta: Luxemburg 
Obiectul comemorarii: a 15-a aniversare a urcarii pe tron a Altetei Sale Regale, Marele Duce 
Descrierea desenului: Pe moneda figureaza efigiile Altetelor Lor Regale, Marele Duce Henri si Marea 
Ducesa; deasupra se afla anul urcarii pe tron (2000), numele statului emitent (Luxemburg) si anul emiterii 
(2015). În partea de jos, apare inscriptia „15e anniversaire de l’accession au trone de S.A.R. le Grand-Duc” 
(a 15-a aniversare a urcarii pe tron a Altetei Sale Regale, Marele Duce). Inelul exterior al monedei contine 
cele douasprezece stele ale drapelului european. 
Tirajul emisiunii: 1,4 milioane 
Data emisiunii: martie 2015 
 

3. Tara emitenta: Republica Italiana 

Obiectul comemorarii: EXPO Milano 2015 

Descrierea modelului: Desenul prezinta o compozitie care simbolizeaza fertilitatea pamantului: pe un 

semicerc reprezentand sfera terestra, o samanta este pe punctul de a germina datorita apei din care se 

hraneste; deasupra pamantului, o vita-de-vie, o ramura de maslin si un spic cresc dintr-un trunchi de copac; 

in jur, inscriptia „NUTRIRE IL PIANETA”; la stanga, initialele desenatorului Maria Grazia Urbani, „MGU”; la 

dreapta, monograma Republicii Italiene, „RI”, si litera „R”, simbolizand monetaria din Roma; in centru, sigla 

EXPO MILANO 2015. Inelul exterior al monedei contine cele douasprezece stele ale drapelului european. 

Numarul de monede care urmeaza sa fie emise: 3,5 milioane 

Data emisiunii: martie 2015 
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Jurisprudenta europeana 

 

� Tribunalul Uniunii Europene in cauza T-175/12 Deutsche Borse AG/Comisia 
 

proiectata dintre Deutsche Borse si NYSE Euronext. 

 

Jurisprudenta europeana 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 81 din 9 martie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

  
Organizarea Agentiei Nationale Antidrog
 

Ministerul 

proiect de hotarare pentru modificarea H.G. nr. 461/2011 privind 

organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog

Conform notei de fundamentare

adoptarea acestui act normativ se urmareste eliminarea din art. 6 alin. (1) al H.G. nr. 461/2011 a 

referirii la centrele regionale (...) ca parti componente ale structurilor regionale, avand in vedere 

faptul ca acestea functioneaza in mo

prevenire, evaluare si consiliere antidrog, precum si alte unitati de acordare a serviciilor pentru 

consumatorii de droguri prevazute in acte normative aplicabile in domeniu, de tipul celor 

prevazute la art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de 

droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, cum ar fi: ce

terapeutica, locuinta protejata, locuinta sociala si altele asemenea, centre de asistenta integrata a 

adictiilor, centre de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri etc

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile p
asteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro

 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 29/2014 pentru 

modificarea art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul 

produselor agroalimentare ecologice;

• Decret privind promulgarea Legii pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din O.G. nr. 41/1998 

privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 3/2014 pentru reglementarea unor masuri 

bugetare in legatura cu activitatea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului;

• Decret privind promulgarea Legii pentru mo

incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia 

europeana privind protectia consumatorilor, precum 

97/2001 privind reglementarea produc

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea asociatiilor de proprieta

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind 

controlul statului in domeniul constructiilor;

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetic

promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

• Decret pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea 

O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I”

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea a

organizarea si functionarea Politiei Romane.
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

Decrete semnate  

Organizarea Agentiei Nationale Antidrog
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 13 martie un 

proiect de hotarare pentru modificarea H.G. nr. 461/2011 privind 

organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog

Conform notei de fundamentare, fara a avea implicatii vizand modificarile

adoptarea acestui act normativ se urmareste eliminarea din art. 6 alin. (1) al H.G. nr. 461/2011 a 

referirii la centrele regionale (...) ca parti componente ale structurilor regionale, avand in vedere 

faptul ca acestea functioneaza in mod optim avand in compunere unul sau mai multe centre de 

prevenire, evaluare si consiliere antidrog, precum si alte unitati de acordare a serviciilor pentru 

consumatorii de droguri prevazute in acte normative aplicabile in domeniu, de tipul celor 

la art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de 

droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, cum ar fi: centre de zi, centre tip comunitate 

terapeutica, locuinta protejata, locuinta sociala si altele asemenea, centre de asistenta integrata a 

adictiilor, centre de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri etc. 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 
legislatie@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 29/2014 pentru 

modificarea art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul 

produselor agroalimentare ecologice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din O.G. nr. 41/1998 

privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 3/2014 pentru reglementarea unor masuri 

bugetare in legatura cu activitatea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor 

incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia 

europeana privind protectia consumatorilor, precum și pentru completarea art. 32 alin. (1) din 

97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei și comercializarii alimentelor;

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind 

controlul statului in domeniul constructiilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetic

promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea 

O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I”-S.A.; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea si functionarea Politiei Romane. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Organizarea Agentiei Nationale Antidrog   

Afacerilor Interne a publicat pe data de 13 martie un 

proiect de hotarare pentru modificarea H.G. nr. 461/2011 privind 

organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog. 

fara a avea implicatii vizand modificarile structurale, prin 

adoptarea acestui act normativ se urmareste eliminarea din art. 6 alin. (1) al H.G. nr. 461/2011 a 

referirii la centrele regionale (...) ca parti componente ale structurilor regionale, avand in vedere 

d optim avand in compunere unul sau mai multe centre de 

prevenire, evaluare si consiliere antidrog, precum si alte unitati de acordare a serviciilor pentru 

consumatorii de droguri prevazute in acte normative aplicabile in domeniu, de tipul celor 

la art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de 

ntre de zi, centre tip comunitate 

terapeutica, locuinta protejata, locuinta sociala si altele asemenea, centre de asistenta integrata a 

 

ersoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 

• Decret privind promulgarea Legii pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din O.G. nr. 41/1998 

utilizare a acestora; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 3/2014 pentru reglementarea unor masuri 

bugetare in legatura cu activitatea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului; 

dificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor 

incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia 

și pentru completarea art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 

ţiei, circulaţiei și comercializarii alimentelor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind 

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetica si 

• Decret pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole;  

nr. 18/1991; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea si completarea 

 

lin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind 
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Produse inovative in turismul 

vinde cu succes produsul s

Va dorim lectura placuta 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Produse inovative in turismul national si international

INOVAREA  

vinde cu succes produsul si serviciul turistic

Principalul scop al acestei carti consta in 

faptul ca toate capitolele constituie 

de plecare in conceperea de oferte turistice, 

produse turistice si servicii turistice care sa 

aiba la baza patrimoniul tangibil si intangibil 

al Romaniei. Si cunoastem si suntem de acord 

cu totii ca acesta este unul foarte bogat si 

ofertant! 

 

Domeniul turismului este unul foarte ofertant 

datorita implicatiilor sale economice, evolu

ilor spectaculoase, dar si impactului sau 

vizual si experiential. 
 

Autori: Manuela Rozalia Gabor, Flavia Oltean

Produse inovative in turismul national si international

Editura C.H. Beck, 2015 
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national si international 

i serviciul turistic 

al acestei carti consta in 

faptul ca toate capitolele constituie un punct 

de plecare in conceperea de oferte turistice, 

produse turistice si servicii turistice care sa 

aiba la baza patrimoniul tangibil si intangibil 

Si cunoastem si suntem de acord 

cu totii ca acesta este unul foarte bogat si 

niul turismului este unul foarte ofertant 

datorita implicatiilor sale economice, evoluti-

lor spectaculoase, dar si impactului sau 

Manuela Rozalia Gabor, Flavia Oltean 

Produse inovative in turismul national si international 
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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 
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InfoLEGALis 

selectie a noutat

 

Informatiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 

 

 

Produs al Editurii C.H. Beck
Str. Sergent Nutu Ion nr. 2 

Tel: 021.4100847 

Fax: 021.4100848 

redactie@beck.ro 

Cartile bune creeaza dependenta!

Gasiti-ne pe Web: 
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