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Principalele prevederi 

� Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare

profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in 

proportie de 50%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal res

activitatile de cercetare

accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare

dezvoltare. 

� Stimulentele fiscale se acorda contribuabililor care desfa

dezvoltare, definite prin prezentele norme, prin mijloace proprii sau in 

colaborare/asociere/acord, potrivit obiectului lor de activitate, in scopul valorificarii.

� Stimulentele fiscale se acorda si contribuabililor care desfas

dezvoltare printr-un acord de alocare a acestor activitati in cadrul grupului

care si acestia primesc din partea grupului drepturi depline de a folosi rezultatele cercetarii 

in activitatile lor. 

� Stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare

pe teritoriul national

apartin Spatiului Economic European.

� Valorificarea se poate realiza atat in folosul propri

rezultatelor cercetarii, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale desfasurate 

de contribuabil, cat si prin vanzarea rezultatelor cercetarii sau exploatarea drepturilor de 

proprietate intelectuala 

� In situatia in care o parte din activitatile de cercetare

tert, la comanda, stimulentele fiscale se acorda initiatorului comenzii.

� Cheltuielile eligibile 

profitului impozabil sunt urmatoarele:

• cheltuielile cu amortizarea sau cu inchirierea imobilizarilor corporale si 

necorporale 

imobilizarilor corporale si necorporale la activitati

• cheltuielile cu personalul care participa la activitati de cercetare

inclusiv la activitati conexe in sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, 

experimente, masuratori, incercari, schimb de experienta);

• cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale

prevazute anterior

• cheltuielile de exploatare

cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele d

obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, 

cheltuieli privind animalele de experiment, precum si alte produse/bunuri similare 

folosite la act

Deducerile pentru cheltuielile de cercetare

 la determinarea profitului impozabil

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

 

In Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015 a fost publicat 

nr. 256/3331/2015 al MFP si al MECS pentru modificarea si 

completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de 

cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate 

prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, 

cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010.

 

Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare 

profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in 

proportie de 50%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal res

activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de amortizare 

accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare

Stimulentele fiscale se acorda contribuabililor care desfasoara activitati de cercetare

, definite prin prezentele norme, prin mijloace proprii sau in 

colaborare/asociere/acord, potrivit obiectului lor de activitate, in scopul valorificarii.

Stimulentele fiscale se acorda si contribuabililor care desfasoara activitati de cercetare

un acord de alocare a acestor activitati in cadrul grupului

care si acestia primesc din partea grupului drepturi depline de a folosi rezultatele cercetarii 

cale se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare desfasurate atat 

pe teritoriul national, cat si in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele care 

apartin Spatiului Economic European. 

Valorificarea se poate realiza atat in folosul propriu, prin preluarea in activitatea proprie a 

rezultatelor cercetarii, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale desfasurate 

cat si prin vanzarea rezultatelor cercetarii sau exploatarea drepturilor de 

proprietate intelectuala rezultate. 

o parte din activitatile de cercetare-dezvoltare sunt efectuate de un 

, la comanda, stimulentele fiscale se acorda initiatorului comenzii.

 luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la dete

profitului impozabil sunt urmatoarele: 

cheltuielile cu amortizarea sau cu inchirierea imobilizarilor corporale si 

 sau o parte din aceste cheltuieli aferenta perioadei de utilizare a 

imobilizarilor corporale si necorporale la activitati de cercetare

cheltuielile cu personalul care participa la activitati de cercetare

inclusiv la activitati conexe in sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, 

experimente, masuratori, incercari, schimb de experienta); 

eltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale

anterior; 

cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terti, 

cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele d

obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, 

cheltuieli privind animalele de experiment, precum si alte produse/bunuri similare 

folosite la activitati de cercetare-dezvoltare; etc. 

Deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

la determinarea profitului impozabil 

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

2 

din 16 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

pentru modificarea si 

completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de 

dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate 

i finantelor publice si al ministrului educatiei, 

cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010. 

dezvoltare reprezinta reducerea 

profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in 

proportie de 50%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal respectiv, pentru 

dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de amortizare 

accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-

soara activitati de cercetare-

, definite prin prezentele norme, prin mijloace proprii sau in 

colaborare/asociere/acord, potrivit obiectului lor de activitate, in scopul valorificarii. 

oara activitati de cercetare-

un acord de alocare a acestor activitati in cadrul grupului, in situatia in 

care si acestia primesc din partea grupului drepturi depline de a folosi rezultatele cercetarii 

dezvoltare desfasurate atat 

, cat si in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele care 

, prin preluarea in activitatea proprie a 

rezultatelor cercetarii, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale desfasurate 

cat si prin vanzarea rezultatelor cercetarii sau exploatarea drepturilor de 

dezvoltare sunt efectuate de un 

, la comanda, stimulentele fiscale se acorda initiatorului comenzii. 

luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea 

cheltuielile cu amortizarea sau cu inchirierea imobilizarilor corporale si 

sau o parte din aceste cheltuieli aferenta perioadei de utilizare a 

de cercetare-dezvoltare; 

cheltuielile cu personalul care participa la activitati de cercetare-dezvoltare, 

inclusiv la activitati conexe in sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, 

eltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale 

, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terti, 

cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura 

obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, 

cheltuieli privind animalele de experiment, precum si alte produse/bunuri similare 

dezvoltare 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile inte

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� „Declaratie privind taxa 

impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost 

anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)

privind Codul fiscal”, denumita in continuare declaratie, 

• potrivit art. 156

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, 

catre persoanele impoz

fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)

din Codul fiscal 

livrari de bunuri/prestari de serv

pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei 

colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal;

• potrivit art. 156

Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul f

ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice, 

impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din 

Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de t

adaugata a fost anulat, din oficiu

e) sau h) din Codul fiscal, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea 

inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de execu

• potrivit art. 156

care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri 

de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9

e) sau h) din Codul fiscal

inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, 

potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134

fiscal, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

• potrivit art. 156

caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform 

prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul 

TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte 

de anularea inregistrarii in scopuri de TVA

potrivit sistemulu

fiscal, a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil 

de TVA. 

Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata,

 datorata de catre persoanele impozabile

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. 178 din 16 martie 2015 a fost publicat 

nr. 632/2015 al MFP, ANAF pentru aprobarea modelului si continutului 

formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata 

colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de 

inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat 

conform art. 153 alin. (9) lit. a)—e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal”. 

 

Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele 

impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost 

anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)—e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 

”, denumita in continuare declaratie, se depune dupa cum urmeaza:

potrivit art. 156
3
 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, 

catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a 

fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)

din Codul fiscal si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, 

livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii 

pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei 

colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal;

potrivit art. 156
3
 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 80

Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice, de catre persoanele 

impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din 

Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de t

adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)

e) sau h) din Codul fiscal, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea 

inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de execu

potrivit art. 156
3
 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile 

care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri 

de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9

e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate 

inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, 

potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134
2
 alin. (3)

fiscal, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

potrivit art. 156
3
 alin. (101) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al 

caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform 

ilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul 

TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte 

de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa, 

potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134
2
 alin. (3)

fiscal, a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil 

Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata,

datorata de catre persoanele impozabile 

gral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

entru aprobarea modelului si continutului 

formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata 

colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de 

inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat 

e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 

pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele 

impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost 

e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 

dupa cum urmeaza: 

alin. (10) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, de 

abile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a 

fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)—e) sau h) 

si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, 

icii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii 

pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei 

colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal; 

a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 80
1
 alin. (2) din 

Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

iscal, cu modificarile si completarile 

de catre persoanele 

impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din 

Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea 

, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)—

e) sau h) din Codul fiscal, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea 

inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita; 

de catre persoanele impozabile 

care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri 

de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)—

, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate 

inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, 

alin. (3)—(8) din Codul 

fiscal, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; 

de catre persoanele impozabile al 

caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform 

ilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul 

TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte 

, dar a caror exigibilitate de taxa, 

alin. (3)—(8) din Codul 

fiscal, a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil 

Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, 
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Principalele prevederi

� In situatia in care la finele anului 

sumele primite ca redistribuiri de disponibilitati

baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare 

in care au fost incasate in contul de ven

superioare de la care au fost primite. 

� Aceasta operatiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru 

efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor 

exercitiului bugetar

bugetar, aprobate prin ordin al 

� In situatia in care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat 

cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent

publice autonome si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii vor 

prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o 

nota avizata de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu exceptia ordonatorilor 

principali de credite pentru care aprobarea este in sarcina acestora, prin care vor preciza 

suma din excedent din care se asigura sursa de finantare pentru acoperirea cheltui

aprobate suplimentar fata de veniturile aprobate.

� Institutiile publice autonome si institutiile publice finantate integral din venituri 

proprii, inrolate ca institutii publice pilot in sistemul national de raportare prevazut de 

Ordonanta de urgenta 

bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 

internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2

unitatile Trezoreriei Statului si un buget echilibrat

precedenti necesare pentru efectuarea de cheltuieli in anul curent se cuprind in buget ca 

sursa de finantare la parte

utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».

�  Bugetul echilibrat cuprinde veniturile si cheltuielile bugetare in structura bugetului 

aprobat, inclusiv sursa de fi

din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».

� In situatia in care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat 

cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 

publice finantate partial din venituri proprii vor prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca 

anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o nota avizata de ordonatorul de credite 

ierarhic superior, cu excep

este in sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigura 

sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fata de veniturile 

aprobate. 

Executia bugetelor de venituri si cheltuieli

ale

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

 

In Monitorul Oficial nr. 185 din 18 martie 2015 a fost publicat 

nr. 271/2015 al MFP pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale 

institutiilor publice autonome, institutiilor publice fin

partial din venituri proprii. 

Principalele prevederi 

In situatia in care la finele anului institutia publica beneficiara nu a utilizat in intregime 

sumele primite ca redistribuiri de disponibilitati, va proceda la restituirea acestora, pe 

baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare 

in care au fost incasate in contul de venituri bugetare al institutiei publice ierarhic 

superioare de la care au fost primite.  

Aceasta operatiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru 

efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a

exercitiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind incheierea exercitiului 

bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. 

veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat 

ugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai institutiilor 

publice autonome si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii vor 

prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o 

ta avizata de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu exceptia ordonatorilor 

principali de credite pentru care aprobarea este in sarcina acestora, prin care vor preciza 

suma din excedent din care se asigura sursa de finantare pentru acoperirea cheltui

aprobate suplimentar fata de veniturile aprobate. 

Institutiile publice autonome si institutiile publice finantate integral din venituri 

, inrolate ca institutii publice pilot in sistemul national de raportare prevazut de 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal

bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 

internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile ulterioare, 

unitatile Trezoreriei Statului si un buget echilibrat, in care sumele din excedentul anilor 

precedenti necesare pentru efectuarea de cheltuieli in anul curent se cuprind in buget ca 

sursa de finantare la partea de venituri bugetare, la o pozitie distincta, 40.15.00 «Sume 

utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».

Bugetul echilibrat cuprinde veniturile si cheltuielile bugetare in structura bugetului 

, inclusiv sursa de finantare aprobata la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate 

din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». 

veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat 

cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai institutiilor 

publice finantate partial din venituri proprii vor prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca 

anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o nota avizata de ordonatorul de credite 

ierarhic superior, cu exceptia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea 

este in sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigura 

sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fata de veniturile 

Executia bugetelor de venituri si cheltuieli

ale institutiilor publice autonome 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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itorul Oficial nr. 185 din 18 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale 

institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau 

ficiara nu a utilizat in intregime 

, va proceda la restituirea acestora, pe 

baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare 

ituri bugetare al institutiei publice ierarhic 

Aceasta operatiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru 

operatiuni de incheiere a 

, stabilit prin normele metodologice privind incheierea exercitiului 

veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat 

ordonatorii de credite ai institutiilor 

publice autonome si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii vor 

prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o 

ta avizata de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu exceptia ordonatorilor 

principali de credite pentru care aprobarea este in sarcina acestora, prin care vor preciza 

suma din excedent din care se asigura sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielilor 

Institutiile publice autonome si institutiile publice finantate integral din venituri 

, inrolate ca institutii publice pilot in sistemul national de raportare prevazut de 

a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-

bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 

internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

014, cu modificarile ulterioare, vor depune la 

, in care sumele din excedentul anilor 

precedenti necesare pentru efectuarea de cheltuieli in anul curent se cuprind in buget ca 

a de venituri bugetare, la o pozitie distincta, 40.15.00 «Sume 

utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». 

Bugetul echilibrat cuprinde veniturile si cheltuielile bugetare in structura bugetului 

nantare aprobata la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate 

veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decat 

, ordonatorii de credite ai institutiilor 

publice finantate partial din venituri proprii vor prezenta unitatii Trezoreriei Statului, ca 

anexa la bugetul aprobat in conditiile legii, o nota avizata de ordonatorul de credite 

tia ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea 

este in sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigura 

sursa de finantare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fata de veniturile 

Executia bugetelor de venituri si cheltuieli 
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Principalele prevederi 

� In situatia in care legislatia Uniunii Europene de armonizare

conformitatii sa fie realizata de organisme de evaluare a conformitatii notificate, 

autoritatile competente dobandesc calitatea de autoritati de notificare si sunt 

responsabile de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, 

desemnarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitatii, precum si de 

monitorizarea organismelor notificate.

� Daca legislatia Uniunii Europene de armonizare

competente pot stabili ca evaluarea si monitorizarea

de catre: 

• un organism national de acreditare

Regulamentului (CE) nr. 765/2008; sau

• prin exceptie, de catre:

� autoritatea competenta insasi

� un organism care nu reprezinta o entitate guvernam

romana, ce face dovada respectarii urmatoarelor cerinte:

- este instituit astfel incat 

evaluare a conformitatii;

- este organizat si functioneaza in asa fel incat 

impartialitatea activitatilor sale

- decizia cu privire la rezultatul evaluarii organismului de evaluare a 

conformitatii este luata de o persoana competenta

alta/altele decat cea/cele care a/au efectuat evaluarea;

- nu realizeaza activitati pe care le presteaza organismele de evaluare a 

conformitatii

concurentiale;

- garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute

- dispune de personal competent

corespunzatoare a sarcinilor sale;

- are incheiate acorduri/intelegeri prin care asigura acoperirea 

responsabilitatilor ce decurg din activitatile sale

� Autoritatea competenta isi asuma intreaga raspundere pentru sarcinile indeplinite

� In aplicarea prevederilor anterioare, 

ordin al conducatorului autoritatii competente:

• Entitatea responsabila pentru evaluarea organismelor de evaluare a 

conformitatii 

• procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii 

notifica si de notificare a acestora Comisiei Europene si celorlalte state membre 

ale Uniunii Europene.

Aplicarea unitara a legislatiei UE care armonizeaza conditiile

de comercializare a produselor

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. 189 din 20 martie 2015 a fost publicata 

nr. 50/2015 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei 

Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a 

produselor. 

 

legislatia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea 

rmitatii sa fie realizata de organisme de evaluare a conformitatii notificate, 

autoritatile competente dobandesc calitatea de autoritati de notificare si sunt 

responsabile de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, 

notificarea organismelor de evaluare a conformitatii, precum si de 

monitorizarea organismelor notificate. 

legislatia Uniunii Europene de armonizare nu prevede altfel, 

competente pot stabili ca evaluarea si monitorizarea prevazute anterio

un organism national de acreditare, in sensul si in conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 765/2008; sau 

prin exceptie, de catre: 

autoritatea competenta insasi; sau 

un organism care nu reprezinta o entitate guvernamentala, persoana juridica 

, ce face dovada respectarii urmatoarelor cerinte: 

este instituit astfel incat sa nu existe conflicte de interes

evaluare a conformitatii; 

este organizat si functioneaza in asa fel incat sa garanteze obiect

impartialitatea activitatilor sale; 

decizia cu privire la rezultatul evaluarii organismului de evaluare a 

conformitatii este luata de o persoana competenta/de persoane competente, 

alta/altele decat cea/cele care a/au efectuat evaluarea; 

izeaza activitati pe care le presteaza organismele de evaluare a 

conformitatii si nici servicii de consultanta in conditii comerciale sau 

concurentiale; 

garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute; 

dispune de personal competent suficient in vedere

corespunzatoare a sarcinilor sale; 

are incheiate acorduri/intelegeri prin care asigura acoperirea 

responsabilitatilor ce decurg din activitatile sale. 

Autoritatea competenta isi asuma intreaga raspundere pentru sarcinile indeplinite

carea prevederilor anterioare, autoritatile competente stabilesc

ordin al conducatorului autoritatii competente: 

Entitatea responsabila pentru evaluarea organismelor de evaluare a 

conformitatii si monitorizarea organismelor notificate; 

edura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii 

notifica si de notificare a acestora Comisiei Europene si celorlalte state membre 

ale Uniunii Europene. 

Aplicarea unitara a legislatiei UE care armonizeaza conditiile

de comercializare a produselor 

gral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 189 din 20 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei 

Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a 

impune ca evaluarea 

rmitatii sa fie realizata de organisme de evaluare a conformitatii notificate, 

autoritatile competente dobandesc calitatea de autoritati de notificare si sunt 

responsabile de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, 

notificarea organismelor de evaluare a conformitatii, precum si de 

nu prevede altfel, autoritatile 

anterior sa se efectueze 

, in sensul si in conformitate cu prevederile 

entala, persoana juridica 

sa nu existe conflicte de interes cu organismele de 

sa garanteze obiectivitatea si 

decizia cu privire la rezultatul evaluarii organismului de evaluare a 

/de persoane competente, 

izeaza activitati pe care le presteaza organismele de evaluare a 

si nici servicii de consultanta in conditii comerciale sau 

suficient in vederea indeplinirii 

are incheiate acorduri/intelegeri prin care asigura acoperirea 

Autoritatea competenta isi asuma intreaga raspundere pentru sarcinile indeplinite. 

autoritatile competente stabilesc, dupa caz, prin 

Entitatea responsabila pentru evaluarea organismelor de evaluare a 

edura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se 

notifica si de notificare a acestora Comisiei Europene si celorlalte state membre 

Aplicarea unitara a legislatiei UE care armonizeaza conditiile 
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Principalele prevederi

� Se aproba plata anuala a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile 

profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

� Beneficiaza de prevederile prezentei legi organizatiile profesionale/interprofesionale 

constituite la nivel national, reprezentate in organizatiile de profi

Europene si/sau organizatii stabilite ca facand parte din grupurile de dialog civil ale 

Comisiei Europene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.

Plata anuala a cotizatiilor si serviciilor lingvistic

profesionale din sectorul agricol si agroalimentar

Principalele prevederi

� Pentru determinarea alcoolemiei

ora una fata de cealalta, fiecare mostra fiind reprezentata de o cantitate de 10 ml.

� Atunci cand rezultatul testarii cu un mijloc te

alcoolului in aerul expirat

necesara, putand fi efectuata numai la cererea persoanei implicate in evenimente sau 

imprejurari in legatura cu traficul rutier.

� Imediat dupa recoltare mostra de sange se distribuie in mod egal

ml, in doua tuburi speciale de recoltare vidate, care contin o substanta anticoagulanta.

� Imediat dupa introducerea cantitatii de sange in tubul special de recoltare vidat

personalul medical care a efectuat recoltarea agita continutul tuburilor respective in 

vederea omogenizarii.

� Mostrele de sange recoltate

containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiz

� Supravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu 

traficul rutier in intervalul de timp de o ora dintre cele doua recoltari de sange revine 

politistului rutier. 

Recoltarea probelor biologice in vederea probatiunii judiciare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 189 din 20 martie 2015 a fost publicata 

nr. 52/2015 privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor 

lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguver

namentale din sectorul agricol si agroalimentar. 

Principalele prevederi 

Se aproba plata anuala a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile 

profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Beneficiaza de prevederile prezentei legi organizatiile profesionale/interprofesionale 

constituite la nivel national, reprezentate in organizatiile de profi

Europene si/sau organizatii stabilite ca facand parte din grupurile de dialog civil ale 

Comisiei Europene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. 

Plata anuala a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile 

profesionale din sectorul agricol si agroalimentar

 In Monitorul Oficial nr. 185 din 18 martie 2015 a fost public

nr. 277/2015 al ministrului Sanatatii pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul 

probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea 

alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor 

stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul 

persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu 

traficul rutier. 

Principalele prevederi 

determinarea alcoolemiei se recolteaza doua mostre de sange la interval de o 

ora una fata de cealalta, fiecare mostra fiind reprezentata de o cantitate de 10 ml.

rezultatul testarii cu un mijloc tehnic certificat nu indica prezenta 

alcoolului in aerul expirat, recoltarea celei de-a doua mostre de sange nu mai este 

necesara, putand fi efectuata numai la cererea persoanei implicate in evenimente sau 

imprejurari in legatura cu traficul rutier. 

dupa recoltare mostra de sange se distribuie in mod egal

ml, in doua tuburi speciale de recoltare vidate, care contin o substanta anticoagulanta.

introducerea cantitatii de sange in tubul special de recoltare vidat

sonalul medical care a efectuat recoltarea agita continutul tuburilor respective in 

vederea omogenizarii. 

Mostrele de sange recoltate in conformitate cu prevederile anterioare

containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza. 

Supravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu 

in intervalul de timp de o ora dintre cele doua recoltari de sange revine 

 

Recoltarea probelor biologice in vederea probatiunii judiciare

 prin stabilirea alcoolemiei 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 189 din 20 martie 2015 a fost publicata Legea 

vind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor 

lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguver-

Se aproba plata anuala a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile 

profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar, 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Beneficiaza de prevederile prezentei legi organizatiile profesionale/interprofesionale 

constituite la nivel national, reprezentate in organizatiile de profil din cadrul Uniunii 

Europene si/sau organizatii stabilite ca facand parte din grupurile de dialog civil ale 

e pentru organizatiile 

profesionale din sectorul agricol si agroalimentar 

In Monitorul Oficial nr. 185 din 18 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Sanatatii pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul 

probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea 

ism a substantelor sau produselor 

stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul 

persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu 

se recolteaza doua mostre de sange la interval de o 

ora una fata de cealalta, fiecare mostra fiind reprezentata de o cantitate de 10 ml. 

hnic certificat nu indica prezenta 

a doua mostre de sange nu mai este 

necesara, putand fi efectuata numai la cererea persoanei implicate in evenimente sau 

dupa recoltare mostra de sange se distribuie in mod egal, in cantitati de cate 5 

ml, in doua tuburi speciale de recoltare vidate, care contin o substanta anticoagulanta. 

introducerea cantitatii de sange in tubul special de recoltare vidat, 

sonalul medical care a efectuat recoltarea agita continutul tuburilor respective in 

anterioare se introduc in 

 

Supravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu 

in intervalul de timp de o ora dintre cele doua recoltari de sange revine 

Recoltarea probelor biologice in vederea probatiunii judiciare 
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Principalele prevederi 

� Anul 2015 se declara 

70 de ani de la incetarea celui de Al Doilea Razboi Mondial

� Ministerul Apararii Nationale va organiza manifestari culturale, artistice, cu caracter 

simbolic si alte actiuni cu tematica specifica, prilejuite de acest eveniment.

Anul 2015 a fost declarat „Anul Veteranilor de Razboi”

Principalele prevederi 

� Se infiinteaza Consiliul national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere 

a consumului daunator de alcool in Romania

fara personalitate juridica, care functioneaza in coordonarea Ministerului Sanatatii.

� Scopul Consiliului este acela de a coordona politicile si actiunile nationale de reducere a 

consumului daunator de alcool, prin elaborarea unui plan de actiuni coor

eficiente, pe termen mediu si lung, in vederea implementarii acestuia de catre 

autoritatile cu atributii in domeniu.

� Activitatea Consiliului se desfasoara in acord cu prioritatile Uniunii Europene

Organizatiei Mondiale a Sanatatii si cu situ

� Consiliul asigura autoritatilor competente in domeniul specific de reglementare un 

cadru de consultare in vederea implementarii planului de actiune

� In scopul indeplinirii prevederilor 

strategice de actiune

• identificarea prioritatilor nationale

alcool si a efectelor sale in plan economic, social si al starii de sanatate;

• coordonarea politicilor nationale 

• coordonarea elaborarii unei strategii nationale

consumului daunator de alcool;

• coordonarea elaborarii de planuri de actiune

implementarea strategiei;

• crearea premiselor pentru implementarea unui me

evaluare a implementarii strategiei

• evaluarea periodica a implementarii planurilor 

• promovarea de activitati coordonate de constientizare a efectelor consumului 

daunator de alcool

A fost infiintat Consiliul nationa

 consumului daunator de alcool in 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. 178 din 16 martie 2015 a fost publicata 

164/2015 privind declararea anului 2015 ca „Anul Veteranilor de 

Razboi”. 

 

Anul 2015 se declara „Anul Veteranilor de Razboi”, dedicat comemorarii si sarbatoririi a 

70 de ani de la incetarea celui de Al Doilea Razboi Mondial. 

Ministerul Apararii Nationale va organiza manifestari culturale, artistice, cu caracter 

ic si alte actiuni cu tematica specifica, prilejuite de acest eveniment.

Anul 2015 a fost declarat „Anul Veteranilor de Razboi”

In Monitorul Oficial nr. 179 din 17 martie 2015 a fost publicata 

160/2015 privind infiintarea Consiliului national pentru coordonarea 

politicilor si actiunilor de reducere a consumului daunator de alcool in 

Romania. 

 

Consiliul national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere 

a consumului daunator de alcool in Romania, denumit in continuare Consiliul, org

fara personalitate juridica, care functioneaza in coordonarea Ministerului Sanatatii.

este acela de a coordona politicile si actiunile nationale de reducere a 

consumului daunator de alcool, prin elaborarea unui plan de actiuni coor

eficiente, pe termen mediu si lung, in vederea implementarii acestuia de catre 

autoritatile cu atributii in domeniu. 

Activitatea Consiliului se desfasoara in acord cu prioritatile Uniunii Europene

Organizatiei Mondiale a Sanatatii si cu situatia pe plan national. 

Consiliul asigura autoritatilor competente in domeniul specific de reglementare un 

cadru de consultare in vederea implementarii planului de actiune. 

In scopul indeplinirii prevederilor anterioare, Consiliul are urmatoarele directii 

trategice de actiune: 

identificarea prioritatilor nationale privind reducerea consumului daunator de 

alcool si a efectelor sale in plan economic, social si al starii de sanatate;

coordonarea politicilor nationale in domeniul consumului daunator de alcool;

coordonarea elaborarii unei strategii nationale privind reducerea efectelor 

consumului daunator de alcool; 

coordonarea elaborarii de planuri de actiune coordonate si eficiente pentru 

implementarea strategiei; 

crearea premiselor pentru implementarea unui mecanism de monitorizare si 

evaluare a implementarii strategiei si a planurilor de actiune la nivel national;

evaluarea periodica a implementarii planurilor anuale de actiune

promovarea de activitati coordonate de constientizare a efectelor consumului 

tor de alcool in plan economic, social si al starii de sanatate.

A fost infiintat Consiliul national pentru reducerea

consumului daunator de alcool in Romania

gral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind declararea anului 2015 ca „Anul Veteranilor de 

dedicat comemorarii si sarbatoririi a 

Ministerul Apararii Nationale va organiza manifestari culturale, artistice, cu caracter 

ic si alte actiuni cu tematica specifica, prilejuite de acest eveniment. 

Anul 2015 a fost declarat „Anul Veteranilor de Razboi” 

In Monitorul Oficial nr. 179 din 17 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind infiintarea Consiliului national pentru coordonarea 

lui daunator de alcool in 

Consiliul national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere 

, denumit in continuare Consiliul, organism 

fara personalitate juridica, care functioneaza in coordonarea Ministerului Sanatatii. 

este acela de a coordona politicile si actiunile nationale de reducere a 

consumului daunator de alcool, prin elaborarea unui plan de actiuni coordonate si 

eficiente, pe termen mediu si lung, in vederea implementarii acestuia de catre 

Activitatea Consiliului se desfasoara in acord cu prioritatile Uniunii Europene, ale 

Consiliul asigura autoritatilor competente in domeniul specific de reglementare un 

Consiliul are urmatoarele directii 

privind reducerea consumului daunator de 

alcool si a efectelor sale in plan economic, social si al starii de sanatate; 

in domeniul consumului daunator de alcool; 

privind reducerea efectelor 

coordonate si eficiente pentru 

canism de monitorizare si 

si a planurilor de actiune la nivel national; 

anuale de actiune; 

promovarea de activitati coordonate de constientizare a efectelor consumului 

in plan economic, social si al starii de sanatate. 

l pentru reducerea 

consumului daunator de alcool in Romania 
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In Mon

nr. 12/2015 

Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor 

si autorizatiilor.

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament este emis in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (4) din Legea 

energiei electrice si a gazelo

ulterioare. 

� Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

ANRE, este abilitata sa acorde, sa modifice, sa suspende sau sa retraga autorizatiile de 

infiintare si licentele din sectorul energiei electrice

modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

Domeniu de aplicare 

� Prezentul regulament 

suspenda sau li se retrag autorizatii de infiintare/licente

Scop 

� Prezentul regulament stabileste:

• conditiile privind acordarea autorizatiilor de infiintare si licentelor

lege; 

• conditiile privind modificarea, sus

infiintare sau a licentelor acordate;

• conditiile privind refuzul de acordare/modificare de autorizatii de infiintare

licente. 

Regimul autorizatiilor si licentelor in domeniul energiei electrice

� ANRE emite autorizatie de infiintare pentru lucrarile de realizare sau de 

retehnologizare a unei capacitati energetice de producere a energiei electrice

a unei capacitati de producere a energiei electrice si te

electrica instalata totala a capacitatii respective este mai mare decat 1 MW sau devine 

mai mare decat 1 MW.

� ANRE nu emite autorizatii

• lucrari de realizare sau de retehnologizare a capacitatilor energetice de 

producere a energiei electrice

electrice si termice in cogenerare, cu puterea electrica instalata de pana la 1 MW 

inclusiv; 

• lucrari de realizare/retehnologizare a instalatiilor electrice

supraveghere, de telecomunicatii si/sau de comanda aferente capacitatilor 

energetice de producere, inclusiv a capacitatilor de producere a energiei 

electrice si termice in cogenerare;

• lucrari de realizare/retehnologizare a statiilor si liniilor electrice

ANRE a aprobat Regulamentul privind acordarea

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

 

In Monitorul Oficial nr. 180 din 17 martie 2015 a fost publicat 

nr. 12/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor 

si autorizatiilor. 

Prezentul regulament este emis in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (4) din Legea 

energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare 

este abilitata sa acorde, sa modifice, sa suspende sau sa retraga autorizatiile de 

icentele din sectorul energiei electrice, in conditiile Legii nr. 123/2012, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament. 

Prezentul regulament se aplica operatorilor economici carora li se acorda, modifica, 

suspenda sau li se retrag autorizatii de infiintare/licente in sectorul energiei electrice.

Prezentul regulament stabileste: 

conditiile privind acordarea autorizatiilor de infiintare si licentelor

conditiile privind modificarea, suspendarea sau retragerea autorizatiilor de 

sau a licentelor acordate; 

conditiile privind refuzul de acordare/modificare de autorizatii de infiintare

Regimul autorizatiilor si licentelor in domeniul energiei electrice - Conditii genera

privind acordarea de autorizatii 

ANRE emite autorizatie de infiintare pentru lucrarile de realizare sau de 

retehnologizare a unei capacitati energetice de producere a energiei electrice

a unei capacitati de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, daca puterea 

electrica instalata totala a capacitatii respective este mai mare decat 1 MW sau devine 

mai mare decat 1 MW. 

ANRE nu emite autorizatii pentru: 

lucrari de realizare sau de retehnologizare a capacitatilor energetice de 

cere a energiei electrice, inclusiv a capacitatilor de producere a energiei 

electrice si termice in cogenerare, cu puterea electrica instalata de pana la 1 MW 

lucrari de realizare/retehnologizare a instalatiilor electrice, a sistemelor de 

ghere, de telecomunicatii si/sau de comanda aferente capacitatilor 

energetice de producere, inclusiv a capacitatilor de producere a energiei 

electrice si termice in cogenerare; 

lucrari de realizare/retehnologizare a statiilor si liniilor electrice

ANRE a aprobat Regulamentul privind acordarea

 licentelor si autorizatiilor 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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itorul Oficial nr. 180 din 17 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor 

Prezentul regulament este emis in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (4) din Legea 

r naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile 

, denumita in continuare 

este abilitata sa acorde, sa modifice, sa suspende sau sa retraga autorizatiile de 

, in conditiile Legii nr. 123/2012, cu 

se aplica operatorilor economici carora li se acorda, modifica, 

in sectorul energiei electrice. 

conditiile privind acordarea autorizatiilor de infiintare si licentelor prevazute de 

pendarea sau retragerea autorizatiilor de 

conditiile privind refuzul de acordare/modificare de autorizatii de infiintare si 

Conditii generale 

ANRE emite autorizatie de infiintare pentru lucrarile de realizare sau de 

retehnologizare a unei capacitati energetice de producere a energiei electrice, inclusiv 

rmice in cogenerare, daca puterea 

electrica instalata totala a capacitatii respective este mai mare decat 1 MW sau devine 

lucrari de realizare sau de retehnologizare a capacitatilor energetice de 

, inclusiv a capacitatilor de producere a energiei 

electrice si termice in cogenerare, cu puterea electrica instalata de pana la 1 MW 

, a sistemelor de 

ghere, de telecomunicatii si/sau de comanda aferente capacitatilor 

energetice de producere, inclusiv a capacitatilor de producere a energiei 

lucrari de realizare/retehnologizare a statiilor si liniilor electrice. 

ANRE a aprobat Regulamentul privind acordarea 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile inte

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Prezentul act instituie o 

Schema de ajutor de minimis privind eficienta energetica, prin care se urmaresc 

promovarea coeziunii economice si sociale dintr

Economic European si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin promovarea 

dezvoltarii durabile si a investitiilor in regiunile din Romania.

� Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitii

cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute in Regulamentul (CE) nr. 

1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de m

Obiectivul si scopul schemei de ajutor de minimis

� Obiectivul schemei il constituie 

mijlocii pentru realizarea investitiilor initiale

in industrie, care va contribui la dezvoltarea regionala durabila a Romaniei, stimularea 

dezvoltarii economice si cresterea coeziunii sociale a regiunilor in care sunt 

implementate. 

� Realizarea investitiilor

• incurajarea folosirii in

consumului de energie, precum si achizitionarea de echipamente specifice 

inovative; 

• limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera

dezvoltarii durabile;

• crearea de locuri

� Prezenta schema este elaborata pentru 

Obiectivele acesteia sunt in concordanta cu Strategia Europa 2020, Carta verde pentru 

„Strategia europeana pentru energie durabila, competitiva si sigura”, cu docu

Energy Policy for Europe”, Protocolul de la Kyoto la Conventia

asupra schimbarilor climatice (UNF

� Dezvoltarea regionala durabila

consumului de energie in conformitate cu prevederile operatiunii prevazute de 

Programul Eficienta energetica din MFSEE.

Domeniul de aplicare

� Schema de ajutor de minimis 

mijlocii (IMM-uri) din se

dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Finantarea proiectelor din Programu

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. 182 din 17 martie 2015 a fost publicat 

nr. 271/2015 al ministrului Economiei, Comertului si Turismului p

modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Finantarea 

proiectelor din Programul Eficienta energetica (RO 05) din cadrul 

Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009

Principalele prevederi 

Prezentul act instituie o schema de ajutor de minimis pentru investitii

Schema de ajutor de minimis privind eficienta energetica, prin care se urmaresc 

promovarea coeziunii economice si sociale dintre Romania, Uniunea Europeana si Spatiul 

Economic European si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin promovarea 

dezvoltarii durabile si a investitiilor in regiunile din Romania. 

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitii in cadrul prezente

cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute in Regulamentul (CE) nr. 

1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Obiectivul si scopul schemei de ajutor de minimis 

Obiectivul schemei il constituie sprijinirea finantarii acordate intreprinderilor mici si 

mijlocii pentru realizarea investitiilor initiale in vederea valorificarii eficientei energetice 

e, care va contribui la dezvoltarea regionala durabila a Romaniei, stimularea 

dezvoltarii economice si cresterea coeziunii sociale a regiunilor in care sunt 

Realizarea investitiilor in cadrul schemei va avea ca efect: 

incurajarea folosirii inventiilor si inovatiilor in industrie 

consumului de energie, precum si achizitionarea de echipamente specifice 

limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu influente pozitive asupra 

dezvoltarii durabile; 

crearea de locuri de munca. 

Prezenta schema este elaborata pentru reducerea consumului de energie in Romania

Obiectivele acesteia sunt in concordanta cu Strategia Europa 2020, Carta verde pentru 

„Strategia europeana pentru energie durabila, competitiva si sigura”, cu docu

Energy Policy for Europe”, Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite 

asupra schimbarilor climatice (UNFCCC), Protocolul de la Göteborg. 

Dezvoltarea regionala durabila se va realiza prin sprijinirea investitiilor pentru reducer

consumului de energie in conformitate cu prevederile operatiunii prevazute de 

Programul Eficienta energetica din MFSEE. 

Domeniul de aplicare 

Schema de ajutor de minimis se adreseaza operatorilor economici, intreprinderi mici si 

ri) din sectoarele industriale care realizeaza investitii initiale in oricare 

dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. 

Finantarea proiectelor din Programul Eficienta energetica

gral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 182 din 17 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Economiei, Comertului si Turismului privind 

modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Finantarea 

proiectelor din Programul Eficienta energetica (RO 05) din cadrul 

ean 2009—2014”. 

schema de ajutor de minimis pentru investitii, denumita 

Schema de ajutor de minimis privind eficienta energetica, prin care se urmaresc 

e Romania, Uniunea Europeana si Spatiul 

Economic European si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin promovarea 

in cadrul prezentei scheme se va face 

cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute in Regulamentul (CE) nr. 

1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din 

inimis. 

sprijinirea finantarii acordate intreprinderilor mici si 

in vederea valorificarii eficientei energetice 

e, care va contribui la dezvoltarea regionala durabila a Romaniei, stimularea 

dezvoltarii economice si cresterea coeziunii sociale a regiunilor in care sunt 

 in scopul reducerii 

consumului de energie, precum si achizitionarea de echipamente specifice 

, cu influente pozitive asupra 

reducerea consumului de energie in Romania. 

Obiectivele acesteia sunt in concordanta cu Strategia Europa 2020, Carta verde pentru 

„Strategia europeana pentru energie durabila, competitiva si sigura”, cu documentul „An 

cadru a Natiunilor Unite 

 

se va realiza prin sprijinirea investitiilor pentru reducerea 

consumului de energie in conformitate cu prevederile operatiunii prevazute de 

se adreseaza operatorilor economici, intreprinderi mici si 

care realizeaza investitii initiale in oricare 

l Eficienta energetica 
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Principalele prevederi

� Incepand cu perioada de aplicare 

rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 

platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 

BNR a aprobat ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

Principalele prevederi

� Se aproba Ghidul solicitantului 

pentru sectoarele privat si public“

cresterea eficientei serviciilor publice electronice“, operatiunea 4 „

implementarii de solutii de e

este necesar“, proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operational 

sectorial „Cresterea competitivitatii econo

� Se aproba cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil 

cofinantat din FEDR

sectoarele privat si public“

eficientei serviciilor publice electronice“, operatiunea 4 „Sustinerea implementarii de 

solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar“, 

proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operational sectorial „

competitivitatii econom

� Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 bis

se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome 

„Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

� Organismul intermediar pentru promovarea societatii informationale din cadrul 

Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

nr. 504 din 12 februarie 2008, dintre Autoritatea de man

competitivitatii economice“, organismul intermediar pentru promov

informationale, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

A fost aprobat Ghidului solicitantului „Tehnologia informatiei

si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public“

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

 

In Monitorul Oficial nr. 183 din 18 martie 2015 a fost publicata 

nr. 10/2015 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor 

platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro 

incepand cu perioada de aplicare 24 februarie–23 martie 2015.

Principalele prevederi 

Incepand cu perioada de aplicare 24 februarie–23 martie 2015 rata dobanzii platita la 

rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,25% pe an

platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,25% pe an

BNR a aprobat ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

 In Monitorul Oficial nr. 181 din 17 martie 2015 a fost publicat 

nr. 671/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

Ghidului solicitantului – axa III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor 

pentru sectoarele privat si public“, domeniul major de interventie 2 

„Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice“

palele prevederi 

Se aproba Ghidul solicitantului – axa III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor 

pentru sectoarele privat si public“, domeniul major de interventie 2 „Dezvoltarea si 

cresterea eficientei serviciilor publice electronice“, operatiunea 4 „

implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde 

este necesar“, proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operational 

sectorial „Cresterea competitivitatii economice“, prevazut in anexa nr.

Se aproba cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil 

FEDR prin axa III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru 

sectoarele privat si public“, domeniul major de interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea 

eficientei serviciilor publice electronice“, operatiunea 4 „Sustinerea implementarii de 

sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar“, 

proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operational sectorial „

competitivitatii economice“, prevazuta in anexa nr. 2. 

Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 bis

se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome 

“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

Organismul intermediar pentru promovarea societatii informationale din cadrul 

Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, in baza Acordului de delegare 

nr. 504 din 12 februarie 2008, dintre Autoritatea de management pentru 

competitivitatii economice“, organismul intermediar pentru promov

, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

A fost aprobat Ghidului solicitantului „Tehnologia informatiei

si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public“

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 183 din 18 martie 2015 a fost publicata Circulara 

a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor 

latite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro 

23 martie 2015. 

rata dobanzii platita la 

,25% pe an, iar rata dobanzii 

0,25% pe an. 

BNR a aprobat ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 181 din 17 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

axa III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor 

pentru sectoarele privat si public“, domeniul major de interventie 2 

r publice electronice“. 

axa III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor 

, domeniul major de interventie 2 „Dezvoltarea si 

cresterea eficientei serviciilor publice electronice“, operatiunea 4 „Sustinerea 

sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde 

este necesar“, proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operational 

mice“, prevazut in anexa nr. 1. 

Se aproba cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil 

prin axa III „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru 

, domeniul major de interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea 

eficientei serviciilor publice electronice“, operatiunea 4 „Sustinerea implementarii de 

sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar“, 

proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea 

Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 bis, care 

se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome 

Organismul intermediar pentru promovarea societatii informationale din cadrul 

, in baza Acordului de delegare 

agement pentru POS „Cresterea 

competitivitatii economice“, organismul intermediar pentru promovarea societatii 

 

A fost aprobat Ghidului solicitantului „Tehnologia informatiei 

si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public“ 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile inte

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 185 din 18 martie 2015 a fost publicata 

nr. 67 din 26 februarie 2015 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

682/2002 privind protectia martorilor.

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 29 mai 2014

Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din 

Legea nr. 682/2002 

Ministerului Public intr

fac cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni la regimul vamal.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate 

mentionate incalca dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea cetatenilor in fata 

legii, deoarece conditia impusa de legiuitor cu privire la persoana martorului denuntator 

de a fi comis o infractiune grava creeaza discriminari sub aspectul beneficului reducerii 

limitelor pedepsei. In acest sens arata ca art. 1 din lege „reglementeaza asigurarea 

protectiei si asistentei martorilor a caror viata, integritate corporala sau libertate este 

amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor informatii ori date cu privire la 

savarsirea unor infractiuni grave, pe care le

furnizeze organelor judiciare si care au un rol determinant in descoperirea infractorilor si 

in solutionarea unor cauze”. Or, ceea ce intereseaza in aceasta lege este tragerea la 

raspundere penala a celor care au savarsit infractiuni grave, neavand rele

comis cel care denunta.

� Curtea de Apel Bucuresti 

deoarece mentinerea conditiei legale criticate duce la inechitati in randul tratamentului 

penal al martorilor si, nu in ultimul rand, 

art. 19 din lege, respectiv de a incuraja si motiva persoanele care au cunostinta de 

infractiuni grave sa denunte aceste fapte si sa colaboreze cu organele judiciare.

� In analiza sa, Curtea constata ca in co

protectiei si asistentei martorilor

amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor informatii ori date privind 

savarsirea unor infractiuni gra

cauzei de reducere a limitelor pedepsei reglementata de norma supusa controlului de 

constitutionalitate este aceea de a institui un instrument eficient pentru combaterea 

infractiunilor grave prin d

acest sens de a le furniza organelor judiciare

� Prin urmare, determinanta si suficienta pentru acordarea beneficului reducerii limitelor 

pedepsei este actiunea martorului de a denunta si facilita t

a altor persoane care au savarsit infractiuni grave, indiferent de natura si gravitatea 

faptei penale comise de el insusi.

� Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate 

reprezentantul Ministerului

art. 19 din Legea nr. 682/2002 care exclude de la beneficiul reducerii la jumatate a 

limitelor pedepsei prevazute de lege persoana care are calitatea de martor, in sensul 

art. 2 lit. a) pct. 1, si care nu a comis o infractiune grava este neconstitutionala

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi

din  Legea privind protectia martorilor

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. 185 din 18 martie 2015 a fost publicata 

nr. 67 din 26 februarie 2015 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 

682/2002 privind protectia martorilor. 

 

rin Incheierea din 29 mai 2014, Curtea de Apel Bucuresti — Sectia I penala a sesizat 

ala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din 

 privind protectia martorilor, exceptie ridicata de reprezentantul 

Ministerului Public intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cauze penale in care se 

ri cu privire la savarsirea unor infractiuni la regimul vamal. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile legale 

mentionate incalca dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea cetatenilor in fata 

nditia impusa de legiuitor cu privire la persoana martorului denuntator 

de a fi comis o infractiune grava creeaza discriminari sub aspectul beneficului reducerii 

limitelor pedepsei. In acest sens arata ca art. 1 din lege „reglementeaza asigurarea 

i si asistentei martorilor a caror viata, integritate corporala sau libertate este 

amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor informatii ori date cu privire la 

savarsirea unor infractiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord sa 

furnizeze organelor judiciare si care au un rol determinant in descoperirea infractorilor si 

in solutionarea unor cauze”. Or, ceea ce intereseaza in aceasta lege este tragerea la 

raspundere penala a celor care au savarsit infractiuni grave, neavand rele

comis cel care denunta. 

Curtea de Apel Bucuresti — Sectia I penala opineaza ca exceptia este intemeiata, 

deoarece mentinerea conditiei legale criticate duce la inechitati in randul tratamentului 

penal al martorilor si, nu in ultimul rand, este contrara scopului pentru care a fost edictat 

art. 19 din lege, respectiv de a incuraja si motiva persoanele care au cunostinta de 

infractiuni grave sa denunte aceste fapte si sa colaboreze cu organele judiciare.

Curtea constata ca in conditiile in care legea reglementeaza asigurarea 

protectiei si asistentei martorilor a caror viata, integritate corporala sau libertate este 

amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor informatii ori date privind 

savarsirea unor infractiuni grave si pe care le-au furnizat organelor judiciare, 

cauzei de reducere a limitelor pedepsei reglementata de norma supusa controlului de 

constitutionalitate este aceea de a institui un instrument eficient pentru combaterea 

infractiunilor grave prin determinarea persoanelor care detin informatii decisive in 

acest sens de a le furniza organelor judiciare.  

Prin urmare, determinanta si suficienta pentru acordarea beneficului reducerii limitelor 

pedepsei este actiunea martorului de a denunta si facilita tragerea la raspundere penala 

a altor persoane care au savarsit infractiuni grave, indiferent de natura si gravitatea 

faptei penale comise de el insusi. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate 

reprezentantul Ministerului Public si a constatat ca solutia legislativa reglementata de 

art. 19 din Legea nr. 682/2002 care exclude de la beneficiul reducerii la jumatate a 

limitelor pedepsei prevazute de lege persoana care are calitatea de martor, in sensul 

si care nu a comis o infractiune grava este neconstitutionala

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi

Legea privind protectia martorilor 

gral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 185 din 18 martie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 67 din 26 februarie 2015 a Curtii Constitutionale referitoare la 

art. 19 din Legea nr. 

Sectia I penala a sesizat 

ala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din 

privind protectia martorilor, exceptie ridicata de reprezentantul 

o cauza avand ca obiect solutionarea unei cauze penale in care se 

 

se sustine ca prevederile legale 

mentionate incalca dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea cetatenilor in fata 

nditia impusa de legiuitor cu privire la persoana martorului denuntator 

de a fi comis o infractiune grava creeaza discriminari sub aspectul beneficului reducerii 

limitelor pedepsei. In acest sens arata ca art. 1 din lege „reglementeaza asigurarea 

i si asistentei martorilor a caror viata, integritate corporala sau libertate este 

amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor informatii ori date cu privire la 

au furnizat sau au fost de acord sa le 

furnizeze organelor judiciare si care au un rol determinant in descoperirea infractorilor si 

in solutionarea unor cauze”. Or, ceea ce intereseaza in aceasta lege este tragerea la 

raspundere penala a celor care au savarsit infractiuni grave, neavand relevanta ce fapta a 

ca exceptia este intemeiata, 

deoarece mentinerea conditiei legale criticate duce la inechitati in randul tratamentului 

este contrara scopului pentru care a fost edictat 

art. 19 din lege, respectiv de a incuraja si motiva persoanele care au cunostinta de 

infractiuni grave sa denunte aceste fapte si sa colaboreze cu organele judiciare. 

nditiile in care legea reglementeaza asigurarea 

a caror viata, integritate corporala sau libertate este 

amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor informatii ori date privind 

au furnizat organelor judiciare, ratiunea 

cauzei de reducere a limitelor pedepsei reglementata de norma supusa controlului de 

constitutionalitate este aceea de a institui un instrument eficient pentru combaterea 

eterminarea persoanelor care detin informatii decisive in 

Prin urmare, determinanta si suficienta pentru acordarea beneficului reducerii limitelor 

ragerea la raspundere penala 

a altor persoane care au savarsit infractiuni grave, indiferent de natura si gravitatea 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de 

si a constatat ca solutia legislativa reglementata de 

art. 19 din Legea nr. 682/2002 care exclude de la beneficiul reducerii la jumatate a 

limitelor pedepsei prevazute de lege persoana care are calitatea de martor, in sensul 

si care nu a comis o infractiune grava este neconstitutionala. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi 
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In Monitorul Oficial nr. 188 din 19 martie 2015 a fost publicata 

nr. 5 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a

Ordonan

contractelor de achizitie publica, a

publice si a

Principalele prevederi 

� Prin Decizia civila nr. 6.451 din 29 iulie 

1.020/59/2014, Curtea de Apel Timisoara 

a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a

271
1
 si art. 271

2
 din Ordonanta de urgenta a

contractelor de achizitie publica, a

a contractelor de concesiune de servicii.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

prevederile criticate sunt contrare

impunerea prin lege a

achizitie publica reprezinta o

la instanta. 

�  In acest sens arata ca profitul ce revine unui operator economic ca urmare a

intregului contract de achizitie graviteaza intre 3% 

Cerinta rezervarii unui avans efectiv in suma de 1% din valoarea contrac

„natura a interzice accesul la cenzura actelor autoritatii contractante pentru marea 

majoritate a operatorilor economici”.

� Curtea de Apel Timisoara

ca exceptia de neconstitutional

liber la justitie „nu semnifica accesul gratuit la instanta si nici lipsa unor dispozitii 

procedurale menite sa asigure exercitarea corespunzatoare a

� Curtea Constitutionala

� A respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate 

Roediger GmbH, cu sediul social in Hanau 

Curtii de Apel Timisoara 

dispozitiile art. 271
1 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 

a contractelor de concesiune de lucrari publice si a

servicii sunt constitutionale in raport cu criticile formulate

� A admis exceptia de neconstitutionalitate 

sediul social in Hanau 

Timisoara — Sectia contencios administrativ s

271
2 

alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a

atribuirea contractelor de achizitie publica, a

publice si a contractelor de concesiune de se

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din O.U.G. 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica

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

 

In Monitorul Oficial nr. 188 din 19 martie 2015 a fost publicata 

nr. 5 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271

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

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

Prin Decizia civila nr. 6.451 din 29 iulie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 

Curtea de Apel Timisoara — Sectia contencios administrativ si fiscal 

sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a

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

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

contractelor de concesiune de servicii. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine ca 

criticate sunt contrare art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, intrucat 

impunerea prin lege a unei sarcini patrimoniale de 1% din valoarea unui contract de 

achizitie publica reprezinta o ingradire neconstitutionala a exercitarii dreptului de acces 

In acest sens arata ca profitul ce revine unui operator economic ca urmare a

intregului contract de achizitie graviteaza intre 3% si 10% din valoarea contractului. 

Cerinta rezervarii unui avans efectiv in suma de 1% din valoarea contrac

interzice accesul la cenzura actelor autoritatii contractante pentru marea 

operatorilor economici”. 

Curtea de Apel Timisoara — Sectia contencios administrativ si fiscal opineaza in sensul 

ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, sens in care arata ca accesul 

liber la justitie „nu semnifica accesul gratuit la instanta si nici lipsa unor dispozitii 

procedurale menite sa asigure exercitarea corespunzatoare a demersurilor judiciare”.

Curtea Constitutionala: 

respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Passavant 

Roediger GmbH, cu sediul social in Hanau — Germania, in Dosarul nr. 1.020/59/2014 al 

Curtii de Apel Timisoara — Sectia contencios administrativ si fiscal si a constatat ca 
1 

si ale art. 271
2 

alin. (3)—(6) din Ordonanta de urgenta 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

stitutionale in raport cu criticile formulate. 

A admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Passavant Roediger GmbH, cu 

sediul social in Hanau — Germania, in Dosarul nr. 1.020/59/2014 al Curtii de Apel 

Sectia contencios administrativ si fiscal si a constatat ca dispozitiile

alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

contractelor de concesiune de servicii sunt neconstitutionale

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din O.U.G. 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 188 din 19 martie 2015 a fost publicata Decizia 

nr. 5 din 15 ianuarie 2015 a Curtii Constitutionale referitoare la 

art. 271
1 

si art. 271
2
 din 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrari 

2014, pronuntata in Dosarul nr. 

Sectia contencios administrativ si fiscal 

sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

privind atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrari publice si 

autoarea acesteia sustine ca 

i (2) din Constitutie, intrucat 

unei sarcini patrimoniale de 1% din valoarea unui contract de 

exercitarii dreptului de acces 

In acest sens arata ca profitul ce revine unui operator economic ca urmare a executarii 

i 10% din valoarea contractului. 

Cerinta rezervarii unui avans efectiv in suma de 1% din valoarea contractului este de 

interzice accesul la cenzura actelor autoritatii contractante pentru marea 

opineaza in sensul 

itate este neintemeiata, sens in care arata ca accesul 

liber la justitie „nu semnifica accesul gratuit la instanta si nici lipsa unor dispozitii 

demersurilor judiciare”. 

ridicata de Passavant 

Germania, in Dosarul nr. 1.020/59/2014 al 

si a constatat ca 

(6) din Ordonanta de urgenta 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 

contractelor de concesiune de 

ridicata de Passavant Roediger GmbH, cu 

Germania, in Dosarul nr. 1.020/59/2014 al Curtii de Apel 

si a constatat ca dispozitiile art. 

Guvernului nr. 34/2006 privind 

contractelor de concesiune de lucrari 

rvicii sunt neconstitutionale. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din O.U.G. 

privind atribuirea contractelor de achizitie publica 
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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 structurale 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 26/2013 privind întarirea 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 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente 

ce deriva din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului Moldovan si altii împotriva 

Romaniei nr. 2 din 12 iulie 2005 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea 

Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei 

romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au 

avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 

1987 nr. 341/2004 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu 

caracter ocazional desfasurate de zilieri 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 296
23

 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativa privind metodele de extractie a hidrocarburilor neconventionale pe 

teritoriul Romaniei 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 

21/1991 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 3 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul institutiilor publice de cultura 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 41 din Legea nr.102/2014 privind 

cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2002 privind protectia 

informatiilor clasificate 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 3/2015 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 146/2014 privind autorizarea platii cotizatiilor la Forumul International al Echipelor de 

Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (Forum of Incident Response and Security 

Teams-FIRST) si la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociatiei 

Transeuropene a Retelelor din Domeniul Cercetarii si al Educatiei (Transeuropean 

Research and Education Network Association- TERENA) în scopul mentinerii participarii 

Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CERT-RO la aceste 

doua organisme neguvernamentale 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea 

politiei locale nr. 155/2010 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor 

fiscale 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea 

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

acestora pentru obiectivul convergenta 

� Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare 

� Propunere legislativa privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea 

� Propunere legislativa de modificare si completare a O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contraventiilor si al altor acte normative 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul 

Bancii Nationale a Romaniei 

� Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr. 69/2000 a educatiei 

fizice si sportului 

� Propunere legislativa privind siguranta in unitatile de invatamant 

� Legea traducatorilor si interpretilor 

� Propunere legislativa privind intabularea patrimoniala apartinand unitatilor 

administrative-teritoriale, autoritatilor si institutiilor publice 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 

� Propunere legislativa pentru instituirea Zilei Nationale a Iei Romanesti 

� Propunere legislativa de completarea si modificare a alin. 5 al art. 56 din Legea nr. 

283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

� Proiect de Lege privind ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Organizatia pentru 

Eliberarea Palestinei privind dobandirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de 

proprietate asupra terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor 

consulare, semnat la Bethlehem, la 24 decembrie 2013 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Proiect de Lege pentru modificare art. 6 alin. (3) din O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru 

reducerea riscului seismic al constructiilor existente 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice in anul 2014, precum şi alte masuri in domeniul cheltuielilor publice 

� Propunere legislativa privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea 

Autoritatii Nationale pentru Administrare şi Reglementare in Comunicatii in domeniul public al unor 

unitati administrativ-teritoriale 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic 

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

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a 

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

 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 7 din Legea nr. 60/1991 (republicata) 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 10 pct. 2^5 din Legea nr. 152/1998, republicata, 

privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, astfel cum a fost modificata prin O.G. nr. 

6/2014 

� Propunere legislativa modificarea şi completarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea 

localitatilor urbane şi rurale 

 



 

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

  

16 

 

  

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi dispozitii privind securitatea in cadrul Comisiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 72 din 17 martie 2015 a fost publicata Decizia (UE, Euratom) 2015/443 din 13 martie 

2015 privind securitatea in cadrul Comisiei. 
 

Decizia stabileste obiectivele, principiile de baza, organizarea si responsabilitatile in materie de securitate in 

cadrul Comisiei. Ea se aplica tuturor departamentelor Comisiei si in toate incintele acesteia. Personalul 

Comisiei din delegatiile UE se va supune normelor de securitate pentru Serviciul European de Actiune 

Externa. In pofida oricaror indicatii specifice cu privire la anumite categorii de personal, decizia se aplica 

membrilor Comisiei, personalului Comisiei care intra sub incidenta Statutului functionarilor si conditiilor de 

angajare a altor agenti ai UE, expertilor nationali detasati (END) pe langa Comisie, intreprinderilor 

prestatoare de servicii si angajatilor acestora, stagiarilor si oricaror persoane carora le este permis accesul 

in cladirile Comisiei sau la alte active ale acesteia ori la informatiile manipulate de Comisie. Ea se aplica fara 

a aduce atingere Deciziei 2002/47/CE, CECO, Euratom a Comisiei si Deciziei 2004/563/CE, Euratom a 

Comisiei, deciziilor C(2006) 1623 si C(2006) 3602 ale Comisiei 1215/2012. 

 

Uniunea Europeana a aderat la CITES 

 

In Jurnalul Oficial nr. C 75 din 19 martie 2015 a fost publicata Decizia (UE) 2015/451 referitoare la aderarea 

Uniunii Europene la Conventia privind comertul international cu specii ale faunei si florei salbatice pe cale 

de disparitie (CITES). 
 

Uniunea declara ca a adoptat deja instrumente juridice, cu forta juridica obligatorie pentru statele sale 

membre, care au ca obiect aspectele reglementate de conventie, in special, dar fara a se limita la 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 si Regulamentul de punere in aplicare (CE) nr. 865/2006. 

 
Programul „Prevenirea, pregatirea si gestionarea consecintelor terorismului si ale altor riscuri legate de 

securitate” a fost abrogat 

 

In Jurnalul Oficial nr. C 76 din 17 martie 2015 a fost publicata Decizia (UE, Euratom) 2015/457 de abrogare 

a Deciziei 2007/124/CE, Euratom de stabilire pentru perioada 2007-2013, in cadrul programului general 

„Securitate si protectia libertatilor”, a programului specific „Prevenirea, pregatirea si gestionarea 

consecintelor terorismului si ale altor riscuri legate de securitate”. 
 

Decizia 2007/124/CE, Euratom se abroga cu efect de la 1 ianuarie 2014. Abrogarea nu afecteaza 

continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totala sau partiala a proiectelor cuprinse in program, 

pana la data inchiderii acestora sau pana la data aprobarii asistentei financiare de catre Comisie pe 

baza Deciziei 2007/124/CE, Euratom sau a oricarui alt act juridic care se aplica asistentei financiare 

respective la data de 31 decembrie 2013. 

 
EUROPOL are un nou director adjunct 

 

In Jurnalul Oficial nr. C 88 din 14 martie 2015 a fost publicat Actul Consiliului din 12 martie 2015 de numire 

a unui director adjunct al Europol (2015/C 88/01). 
 

Domnul Luis de Eusebio Ramos este numit director adjunct al Europol pe perioada cuprinsa intre 1 

august 2015 si 31 iulie 2019, cu gradul AD 13, treapta 1. 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi fete ale monedelor euro destinate circulatiei 

 

In Jurnalul Oficial nr. C 93 din 20 martie 2015 au fost publicate 3 informari privind 3 noi modele de monede 

euro destinate circulatiei. 
 

1. Tara emitenta: Republica Italiana 

Obiectul comemorarii: implinirea a 750 de ani de la nasterea lui Dante Alighieri 1265-2015 

Descrierea modelului: Dante este infatisat cu o carte deschisa in mana stanga, iar in spatele sau se 

afla muntele Purgatoriului: detaliu din pictura cu scene din Divina Comedie realizata de Domenico di 

Michelino (1417-1491) in Domul Santa Maria Del Fiore din Florenta. In centru, monograma Republicii 

Italiene, „RI”; la dreapta, litera „R”, pentru monetaria din Roma; dedesubt, inscriptia „SP”, care 

reprezinta initialele Silviei Petrassi, si anii „1265 2015”, adica anul care face obiectul aniversarii si, 

respectiv, anul de emisiune a monedei; sub forma unui arc, inscriptia „DANTE ALIGHIERI”. Inelul 

exterior al monedei contine cele 12 stele ale drapelului european. 

Numarul de monede care urmeaza sa fie emise: 3,5 milioane 

Data emisiunii: iulie 2015 
 

2. Tara emitenta: Portugalia 

Obiectul comemorarii: a 150-a aniversare a Crucii Rosii din Portugalia 

Descrierea modelului: este vorba despre o creatie vizuala bazata pe binecunoscuta cruce, simbol al 

organizatiei, replicata de mai multe ori pentru a reprezenta extinderea actiunilor umanitare atat in 

Portugalia, cat si in strainatate. In spate, este vizibil conturul unei maini simbolizand diferitele 

modalitati prin care organizatia ii ajuta pe oameni; ajutorul este in principal medical, insa poate 

consta si, printre altele, in cooperare, constructii si sprijin. In partea stanga, in semicerc, se afla 

inscriptia „CRUZ VERMELHA PORTUGUESA”. In partea de sus, stema si numele tarii emitente 

„PORTUGALIA”, iar in partea de jos, anii „1865” si „2015”. Inelul exterior al monedei contine cele 12 

stele ale drapelului european. 

Numarul de monede care urmeaza sa fie emise: − 

Data emisiunii: aprilie 2015 
 

3. Tara emitenta: Portugalia 

Obiectul comemorarii: 500 de ani de la primele contacte cu Timorul, in prezent o tara independenta in 

care se vorbeste portugheza (Timor Lorosae) 

Descrierea modelului: Desenul infatiseaza o nava din secolul al XVI-lea, simbolizand sosirea 

navigatorilor portughezi pe insula, si un acoperis acoperit cu stuf, specific caselor locale, cu sculpturi in 

lemn caracteristice, care perpetueaza miturile si legendele. Cea de pe moneda evoca istoria primilor 

locuitori, care au sosit cu barca din alte parti ale Asiei, si importanta calului pentru calatoriile prin 

muntii abrupti care acopera cea mai mare parte a insulei. In partea din dreapta sus, sunt inscriptionate 

anul „1515” si numele tarii emitente „PORTUGALIA”. In partea din stanga jos, inscriptia „TIMOR” si 

anul „2015”. In partea de jos, semnatura artistului Fernando Fonseca. Inelul exterior al monedei 

contine cele 12 stele ale drapelului european. 

Numarul de monede care urmeaza sa fie emise: − 

Data emisiunii: iulie 2015 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 89 din 16 martie 2015  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) > organizeaza concurs general in vederea 

constituirii unei liste de rezerva de 149 de candidați admisi din care institutiile Uniunii Europene vor 

recruta noi functionari publici in calitate de „administratori” (grupa de functii AD). 
 

Conditii: Anuntul de concurs, impreuna cu Dispozitiile generale aplicabile concursurilor generale, 

constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru aceasta procedura de selectie.  

Dispozitiile pot fi consultate la http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC. 
 

Inscriere: Candidaturile se depun online pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu.  
 

Termen-limita: 21 aprilie 2015, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 70 A din 27 februarie 2015, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

Strategia nationala privind imigratia a fost adop-

tata pentru perioada 2015-2018 
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 20 martie un proiect 

de hotarare pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia 

pentru perioada 2015-2018. 

Conform notei de fundamentare, Strategie reprezinta urmatorul pas pe care Romania il face in 

cadrul eforturilor de modernizare a procesului de gestionare a imigratiei pe teritoriul national si 

are ca scop gestionarea eficienta a fenomenului imigratiei. In cuprinsul documentului sunt preva-

zute obiective strategice generale, obiective specifice si directii de actiune care reflecta politicile 

stabilite la nivel european, adaptate la realitatile nationale. 

 

Au fost prevazute urmatoarele obiective strategice generale: 

1. Promovarea migratiei legale in beneficiul tuturor partilor: societatea romaneasca, imigranti si 

statele lor de origine; 

2. Intarirea controlului legalitatii sederii cetatenilor statelor terte pe teritoriul Romaniei si aplica-

rea corespunzatoare a masurilor de indepartare si a masurilor restrictive; 

3. Imbunatatirea sistemului national de azil in scopul eficientizarii si asigurarii conformitatii cu 

standardele legale nationale, europene si international aplicabile; 

4. Participarea activa a Romaniei la eforturile comunitatii internationale si statelor membre ale 

Uniunii Europene la identificarea unor solutii durabile pentru persoanele aflate in nevoie de 

protectie internationala si integrarea sociala a cetatenilor statelor terte. 

  
� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 

Veniturile obtinute prin paza obiectivelor de catre jandarmi 

vor fi varsate integral la bugetul de stat 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 20 martie un proiect de 

lege pentru modificarea alin. (5) al art. (7) din Legea nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

Conform expunerii de motive, prin proiect se propune ca veniturile realizate din paza si prestarea 

altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de unitatile de jandarmi sa se verse integral la 

bugetul de stat, astfel incat Jandarmeria Romana sa poata fi incadrata in tipul de institutie publica 

prevazuta de art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 (ale caror cheltuieli curente si de capital 

sunt asigurate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor 

speciale, dupa caz) 

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 
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MDRAP a elaborat Strategia generala de descentralizare 2015-2016 

  

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat pe 

data de 17 martie un proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei 

generale de descentralizare 2015-2016. 

Conform notei de fundamentare, obiectivul general al strategiei vizeaza consolidarea capacitatii 

administratiei publice de a furniza servicii publice diversificate si de calitate cetatenilor, prin 

transferul de noi competente de la nivelul administratiei centrale catre autoritatile administratiei 

publice locale. 

 

Obiective specifice: 

1. Realizarea transferului de competente de la nivel central la nivel local care sa permita conso-

lidarea aplicarii principiului subsidiaritatii; 

2. Eficientizarea exercitarii competentelor descentralizate pentru asigurarea de servicii publice de 

calitate.  

 

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale strategiei, activitatile etapele, termenele, institutiile 

responsabile, rezultatele asteptate, resursele si indicatorii de performanta sunt detaliate in planul 

de actiuni aferent. 

  
� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro, in 10 zile de la publicare. 

O serie de acte din domeniul educatiei vor fi modificate 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Știintifice a publicat pe data de 20 

martie un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea 

unor acte normative din domeniul educatiei nationale. 

Conform notei de fundamentare, se urmareste stabilirea functiilor si atributiilor cu caracter specific 

ale Ministerului prin modificarea art. 10 din H.G. nr. 26/2015.  

 

In acelasi timp, se urmareste stabilirea functiei de Organism Intermediar pentru Centrul National de 

Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, prin modificarea si completarea art. 3 din H.G. nr. 

855/1998.  

 

De asemenea, se propunem completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 26/2015 in sensul prevederii 

Serviciului Audit Public Intern in mod distinct in subordinea directa a ministrului educatiei si 

cercetarii stiintifice.  

 

Avand in vedere ca Biroul privind formularele tipizate ale actelor de studii, care functioneaza in 

cadrul Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, se finanteaza din venituri 

proprii, este necesar a se completa art. 8 alin. (4) cu aceasta precizare. 
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Decrete si cereri de reexaminare 

 

  

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind ap

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

bugetare nr. 69/2010; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 1

dreptului de administrare a unor imobile aflate in domeniul public si privat al statului si pentru 

modificarea unor acte normative;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2014 privind infii

functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru 

Dezvoltare Rurala si Pescuit; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei 

pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2014 privind unele masur

diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea 

altor masuri fiscal-bugetare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. 

masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 67/2014 privind reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale pentru „Societatea Complexul Energet

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de 

inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 62/

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru 

aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene 

prevazute in O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru 

organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar.

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semna

reexaminare asupra Legii pentru conferirea titlului de „Erou al Natiunii 

Romane” lui Avram Iancu, pentru viata inchinata si jertfita spre 

propasirea neamului romanesc

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

si cereri de reexaminare semnate 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 73/2014 pentru aprobarea unor masuri 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 114/2013 privind modificarea titularilor 

dreptului de administrare a unor imobile aflate in domeniul public si privat al statului si pentru 

modificarea unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei 

pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2014 privind unele masur

diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 111/2013 pentru reglementarea unor 

masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 67/2014 privind reglementarea unor masuri 

fiscale pentru „Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de 

inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 62/2014 pentru completarea O.U.G. nr. 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru 

iei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene 

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

domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru 

terprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar.

Presedintele Romaniei a semnat pe data de 18 martie cererea de 

reexaminare asupra Legii pentru conferirea titlului de „Erou al Natiunii 

Romane” lui Avram Iancu, pentru viata inchinata si jertfita spre 

propasirea neamului romanesc. 

gral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

robarea O.U.G. nr. 73/2014 pentru aprobarea unor masuri 

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

14/2013 privind modificarea titularilor 

dreptului de administrare a unor imobile aflate in domeniul public si privat al statului si pentru 

ntarea, organizarea si 

functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale 

pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2014 privind unele masuri pentru 

diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea 

nr. 111/2013 pentru reglementarea unor 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 67/2014 privind reglementarea unor masuri 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de 

2014 pentru completarea O.U.G. nr. 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru 

iei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene 

95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru 

terprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar. 
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Una dintre cele mai performante c

general

Puncte forte 

• peste 300 solutii jurispruden

materie in raport de orientarea practicii judiciare

• informatii complete pe fiecare tem

• detalii care fac diferen

la INM, in magistratur

magistratilor, de capacitate al magistra

catilor stagiari 
 

Va dorim lectura placuta 

 

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

 

 

i performante carti de Procedura penal
generala in intelegerea si aplicarea NCPP 

ii jurisprudentiale menite a facilita intelegerea noilor dispozi

n raport de orientarea practicii judiciare 

ii complete pe fiecare tema de procedura penala 

detalii care fac diferenta in sustinerea oricarui examen, fie de licen

n magistratura sau avocatura, de promovare in func

ilor, de capacitate al magistratilor stagiari, respectiv definitivat al avo

Aceasta carte, elaborata de unul dintre mem

brii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, 

contine o prezentare supla s

lor institutii procedurale din Partea general

a NCPP in scopul intelegerii inten

rului, dar si a modului in care se 

practica noile dispozitii procedurale.

 

Editia 2 aduce numeroase elemente noi, 

unele de mare complexitate, f

simplitatea si conciziunea stilului, ceea ce a 

generat o majorare a volumului lucr

peste 100 de pagini. Sunt 

tiile jurisprudentiale pronun

Curte de Casatie si Justitie (hot

nare pentru dezlegarea unor proble

drept sau recursuri in interesul legii) sau de 

Curtea Constitutionala, precum 

denta recenta a instantelor na

pretarea si aplicarea NCPP. 
 

Autori: Mihail Udroiu  

Procedura penala. Partea generala. Noul Cod de procedur
penală. Editia 2 

Editura C.H. Beck, 2015 
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penala, Partea 
 

elegerea noilor dispozitii in 

de licenta, de admitere 

n functii de executie a 

ilor stagiari, respectiv definitivat al avo-

de unul dintre mem-

brii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, 

si accesibila a noi-

ii procedurale din Partea generala 

elegerii intentiei legiuito-

n care se vor aplica in 

ii procedurale. 

aduce numeroase elemente noi, 

unele de mare complexitate, fara a pierde din 

i conciziunea stilului, ceea ce a 

majorare a volumului lucrarii cu 

. Sunt prezentate solu-

iale pronuntate de Inalta 

ie (hotarari prelimi-

nare pentru dezlegarea unor probleme de 

n interesul legii) sau de 

, precum si jurispru-

elor nationale in inter-

 

. Noul Cod de procedura 
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Pachete tematice Legalis® 

 

Cautari in Legalis®: folosirea semnelor speciale * si ghilimele 

Pentru a restrictiona rezultatele intr-o cautare in Legalis® puteti folosi semne speciale 

precum * sau ghilimelele. Aflati mai jos cum functioneaza cautarea in aceste cazuri. 

Ce rezultate se afiseaza la cautarea cu * in Legalis®  

Atunci cand se foloseste * in cautare – intotdeauna la finalul unei expresii (exemplul din imaginea de 

mai sus: contract*) Legalis® va cauta toate formele cuvantului dorit: contracta, contracte, contractul, 

contractare, contractual etc. Toate rezultatele vor contine oricare dintre formele cuvantului, cel putin o 

data. Si pentru a fi mai simplu de identificat pozitia in text a respectivului cuvant, puteti folosi functia 

"cuvinte gasite" aflata intotdeauna sub bara de navigare din panoul de mijloc:  

Ce rezultate se afiseaza la cautarea cu ghilimele in Legalis®  

Folosirea ghilimelelor este recomandata ori de cate ori doriti sa gasiti exact forma cautata a unui cuvant 

ori a unui fragment de text. In acest caz, datorita limitarii cautarii prin folosirea ghilimelelor, rezultatele 

afisate vor contine exclusiv textul cautat. 

Sfaturi: 

- daca, spre exemplu, doriti sa cautati cuvinte unite prin cratima, trebuie sa stiti ca Legalis® va va 

afisa toate rezultatele care contin fie ambele cuvinte cautate, fie pe oricare dintre ele, fie pe ambele 

- pentru a fi siguri ca limitarea la textul dorit este interpretata corect de Legalis® folositi intotdeauna 

ghilimelele drepte - " " 

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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