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Principalele prevederi 

� Prezenta ordonanta de urgenta 

producatorilor agricoli

tranzitorii, care se aplica in agricultura in perioada 2015

� Schemele de plati directe 

• schema de plata unica pe suprafata;

• plata redistributiva;

• plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;

• plata pentru tinerii fermieri;

• schema de sp

• schema simplificata pentru micii fermieri

� Ajutoarele nationale tranzitorii

prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

� Plafonul national anu

este stabilit in anexa II din Regulamentul (UE)nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate

fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.

� Platile directe se incadreaza in plafonul anual aprobat Romaniei

catre Comisia Europeana

� Sursa de finantare pentru plata prevazuta 

bugetul MADR, in limita prevederilor bugetare aprobate anual.

� MADR este autoritatea competenta care gestioneaza fondurile Uniunii Europene

agricultura si dezvoltare rurala, respectiv Fondul european pentru garantare in agricultura 

(FEGA) si fondurile din bugetul national, cu respectarea plafoanelor anuale si a 

angajamentelor bugetare incheiate sau convenite intre Comisia Europeana si Guvernul 

Romaniei, precum si Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR).

� Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

• este institutia responsabila pentru

agricultura, avand ca sursa de finantare FEGA, precum si fonduri din bugetul national;

• utilizeaza, ca instrument de derulare si gestionare financiara, Sistemul Integrat de 

Administrare si Control

al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (

814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, denumit in 

continuare Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pentru gestionarea fondurilor 

Uniunii Europene si nationale destinate agriculturii pentru platile prevazu

cererea unica de plata si pentru control.

Aprobarea schemelor de pl

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

 

In Monitorul Oficial nr. 191 din 23 martie 2015 a fost publicata 

nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in 

agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Leg

nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in 

agricultura. 

 

Prezenta ordonanta de urgenta aproba schemele de plati, ca mecanisme de sustinere a 

producatorilor agricoli, respectiv schemele de plati directe si ajutoarele nationale 

se aplica in agricultura in perioada 2015-2020. 

Schemele de plati directe sunt urmatoarele: 

schema de plata unica pe suprafata; 

plata redistributiva; 

plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;

plata pentru tinerii fermieri; 

schema de sprijin cuplat; 

schema simplificata pentru micii fermieri. 

Ajutoarele nationale tranzitorii – ANT se acorda in domeniul vegetal si zootehnic in limita 

prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Plafonul national anual care cuprinde plafoanele pentru platile directe

este stabilit in anexa II din Regulamentul (UE)nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate

fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013. 

recte se incadreaza in plafonul anual aprobat Romaniei cu aceasta destinatie de 

catre Comisia Europeana. 

pentru plata prevazuta anterior se asigura din bugetul de stat

, in limita prevederilor bugetare aprobate anual. 

ADR este autoritatea competenta care gestioneaza fondurile Uniunii Europene

agricultura si dezvoltare rurala, respectiv Fondul european pentru garantare in agricultura 

(FEGA) si fondurile din bugetul national, cu respectarea plafoanelor anuale si a 

angajamentelor bugetare incheiate sau convenite intre Comisia Europeana si Guvernul 

Romaniei, precum si Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR).

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura: 

este institutia responsabila pentru implementarea schemelor de plati directe

agricultura, avand ca sursa de finantare FEGA, precum si fonduri din bugetul national;

utilizeaza, ca instrument de derulare si gestionare financiara, Sistemul Integrat de 

Administrare si Control, asa cum este definit in Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 

al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 

814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, denumit in 

continuare Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pentru gestionarea fondurilor 

Uniunii Europene si nationale destinate agriculturii pentru platile prevazu

cererea unica de plata si pentru control. 

Aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultur

in perioada 2015-2020 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 191 din 23 martie 2015 a fost publicata O.U.G. 

pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in 

2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea 

nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in 

aproba schemele de plati, ca mecanisme de sustinere a 

, respectiv schemele de plati directe si ajutoarele nationale 

plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu; 

ANT se acorda in domeniul vegetal si zootehnic in limita 

prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

al care cuprinde plafoanele pentru platile directe prevazute anterior 

este stabilit in anexa II din Regulamentul (UE)nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

 

cu aceasta destinatie de 

se asigura din bugetul de stat, prin 

ADR este autoritatea competenta care gestioneaza fondurile Uniunii Europene pentru 

agricultura si dezvoltare rurala, respectiv Fondul european pentru garantare in agricultura 

(FEGA) si fondurile din bugetul national, cu respectarea plafoanelor anuale si a 

angajamentelor bugetare incheiate sau convenite intre Comisia Europeana si Guvernul 

Romaniei, precum si Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR). 

implementarea schemelor de plati directe pentru 

agricultura, avand ca sursa de finantare FEGA, precum si fonduri din bugetul national; 

utilizeaza, ca instrument de derulare si gestionare financiara, Sistemul Integrat de 

te definit in Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 

al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a 

CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 

814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, denumit in 

continuare Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pentru gestionarea fondurilor 

Uniunii Europene si nationale destinate agriculturii pentru platile prevazute in 

n agricultura 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Of

nr. 24/2015 

Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a 

invatamantului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne.

Principalele prevederi 

� Examenul de absolvire a invatamantului postliceal din Ministerul Afacer

denumit in continuare MAI, se organizeaza si desfasoara in conformitate cu 

reglementarile nationale in domeniu si cu prevederile prezentei metodologii.

� Perioada desfasurarii examenului de absolvire

de invatamant pentru fiecare serie de elevi, aprobata de catre Directia generala 

management resurse umane, denumita in continuare DGMRU, si se comunica anual la 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

� Examenul de absolvire este un examen de certifica

care asigura evaluarea integrata a nivelului de pregatire pentru numirea in prima functie, 

potrivit calificarii profesionale descrise de standardul de pregatire profesionala specific, 

respectiv a competentelor formate in pe

� Rezultatele obtinute la examenul de absolvire se includ in media generala de absolvire

� Controlul si monitorizarea activitatilor privind organizarea si desfasurarea examenelor

de absolvire a invatamantului postliceal, la nivel

� In vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de absolvire 

caracter temporar, comisii, subcomisii si echipe

� Comisiile prevazute anterior 

• la nivelul inspectoratului gen

postliceal —

continuare Comisia de coordonare,

• la nivelul institutiei de invatamant

� Comisia de examinare 

� Comisia de evaluare psihologica;

� Comisia de absolvire.

� Comisii de examinare medicala si comisii de evaluare psihologica

nivelul institutiilor de invatamant in care nu se organizeaza examen de absolvire.

� Pentru exercitarea unor atributii care revin Comisiei de absolvire, in subordinea acesteia 

se constituie urmatoarele:

• subcomisii de examinare

• subcomisia de solutionare a contestatiilor

� La nivelul fiecarei subcomisii de examinare se constituie

� In fiecare institutie de invatamant de nivel postliceal a MAI se constituie un centru de 

examen, prin ordin/dispozitie al/a inspectorului general al inspectoratului general care 

are in subordine respectiva institutie.

Desfasurarea examenului de absolvire

a invatamantului postliceal din MAI

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. 192 din 23 martie 2015 a fost publicat 

nr. 24/2015 al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 

Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a 

invatamantului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne.

 

Examenul de absolvire a invatamantului postliceal din Ministerul Afacer

denumit in continuare MAI, se organizeaza si desfasoara in conformitate cu 

reglementarile nationale in domeniu si cu prevederile prezentei metodologii.

Perioada desfasurarii examenului de absolvire se stabileste in structura

invatamant pentru fiecare serie de elevi, aprobata de catre Directia generala 

management resurse umane, denumita in continuare DGMRU, si se comunica anual la 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. 

Examenul de absolvire este un examen de certificare a competentelor profesionale

care asigura evaluarea integrata a nivelului de pregatire pentru numirea in prima functie, 

potrivit calificarii profesionale descrise de standardul de pregatire profesionala specific, 

respectiv a competentelor formate in perioada studiilor postliceale. 

Rezultatele obtinute la examenul de absolvire se includ in media generala de absolvire

Controlul si monitorizarea activitatilor privind organizarea si desfasurarea examenelor

de absolvire a invatamantului postliceal, la nivelul MAI, se realizeaza de catre DGMRU.

In vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de absolvire 

caracter temporar, comisii, subcomisii si echipe. 

prevazute anterior se constituie astfel: 

la nivelul inspectoratului general care are in subordine institutii de invatamant 

— Comisia de coordonare a examenului de absolvire, denumita in 

continuare Comisia de coordonare, 

la nivelul institutiei de invatamant care organizeaza examen de absolvire:

Comisia de examinare medicala: 

Comisia de evaluare psihologica; 

Comisia de absolvire. 

Comisii de examinare medicala si comisii de evaluare psihologica se pot constitui si la 

nivelul institutiilor de invatamant in care nu se organizeaza examen de absolvire.

nor atributii care revin Comisiei de absolvire, in subordinea acesteia 

se constituie urmatoarele: 

subcomisii de examinare, pentru fiecare proba de examen; 

subcomisia de solutionare a contestatiilor. 

La nivelul fiecarei subcomisii de examinare se constituie echipe de examinare

In fiecare institutie de invatamant de nivel postliceal a MAI se constituie un centru de 

, prin ordin/dispozitie al/a inspectorului general al inspectoratului general care 

are in subordine respectiva institutie. 

Desfasurarea examenului de absolvire 

invatamantului postliceal din MAI 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

icial nr. 192 din 23 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea 

Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a 

invatamantului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne. 

Examenul de absolvire a invatamantului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, 

denumit in continuare MAI, se organizeaza si desfasoara in conformitate cu 

reglementarile nationale in domeniu si cu prevederile prezentei metodologii. 

se stabileste in structura-cadru a anilor 

invatamant pentru fiecare serie de elevi, aprobata de catre Directia generala 

management resurse umane, denumita in continuare DGMRU, si se comunica anual la 

re a competentelor profesionale, 

care asigura evaluarea integrata a nivelului de pregatire pentru numirea in prima functie, 

potrivit calificarii profesionale descrise de standardul de pregatire profesionala specific, 

 

Rezultatele obtinute la examenul de absolvire se includ in media generala de absolvire. 

Controlul si monitorizarea activitatilor privind organizarea si desfasurarea examenelor 

ul MAI, se realizeaza de catre DGMRU. 

In vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de absolvire se constituie, cu 

care are in subordine institutii de invatamant 

Comisia de coordonare a examenului de absolvire, denumita in 

care organizeaza examen de absolvire: 

se pot constitui si la 

nivelul institutiilor de invatamant in care nu se organizeaza examen de absolvire. 

nor atributii care revin Comisiei de absolvire, in subordinea acesteia 

echipe de examinare. 

In fiecare institutie de invatamant de nivel postliceal a MAI se constituie un centru de 

, prin ordin/dispozitie al/a inspectorului general al inspectoratului general care 
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Principalele prevederi

� Asociatia de proprietari vireaza

curs, unitatii administrativ

� Sumele din alocatii de la bugetul de stat si din fondul de reparatii al asociatiei de 

proprietari se vireaza de coordonatorul local 

deconturile justificative, 

acestora in conturi.

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte au suferit modificari

Principalele prevederi

� Procedura-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de 

solutionare a plangerilor clientilor finali

si transparent si un standard ridicat de solutionare a plangeri

� Procedura-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de 

solutionare a plangerilor clientilor finali, denumita in continuare Procedura

leste etapele privind preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea ma

onarea plangerilor 

si gazelor naturale. 

� Intra sub incidenta prezentei proceduri orice plangere adresata printr

matie, petitie sau orice alta forma, de

adresata furnizorilor de energie electrica si gaze naturale, referitor la activitatile prestate 

de acestia, la care este asteptata in mod explicit sau implicit un raspuns sau o rezolutie.

� Furnizorii de energie electrica si gaze naturale au obligatia de a organiza si desfasura 

activitati privind solutionarea plangerilor primite de la clientii finali

unui sistem propriu pentru preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea masurilor s

solutionarea plangerilor clientilor finali cu privire la incalcari ale unor drepturi ale 

acestora, urmarindu

scris catre acestia, in termenele legale, a concluziei rezultate in urma anal

Obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale

de solutionare a plangerilor clientilor finali

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

 

In Monitorul Oficial nr. 193 din 23 martie 2015 a fost publicat 

nr. 282/259/2015 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice si al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

18/2009. 

Principalele prevederi 

Asociatia de proprietari vireaza suma prevazuta la alin. (1), pana la data de 25 a lunii in 

i administrativ-teritoriale in contul de venituri ale bugetului local.

Sumele din alocatii de la bugetul de stat si din fondul de reparatii al asociatiei de 

proprietari se vireaza de coordonatorul local in conturile contractorilor nominalizati in 

le justificative, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data intrarii 

. 

ele metodologice de aplicare a O.U.G. privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 193 din 23 martie 2015 a fost publicat 

nr. 16/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

Energiei pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor 

de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor 

clientilor finali. 

le prevederi 

cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de 

solutionare a plangerilor clientilor finali are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu 

si transparent si un standard ridicat de solutionare a plangerilor. 

cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de 

solutionare a plangerilor clientilor finali, denumita in continuare Procedura

leste etapele privind preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea ma

 referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice 

 

Intra sub incidenta prezentei proceduri orice plangere adresata printr

sau orice alta forma, definita ca exprimare a insatisfactiei clientilor finali, 

adresata furnizorilor de energie electrica si gaze naturale, referitor la activitatile prestate 

de acestia, la care este asteptata in mod explicit sau implicit un raspuns sau o rezolutie.

e energie electrica si gaze naturale au obligatia de a organiza si desfasura 

activitati privind solutionarea plangerilor primite de la clientii finali

unui sistem propriu pentru preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea masurilor s

solutionarea plangerilor clientilor finali cu privire la incalcari ale unor drepturi ale 

acestora, urmarindu-se aplicarea corecta a prevederilor legale, inclusiv comunicarea in 

scris catre acestia, in termenele legale, a concluziei rezultate in urma anal

Obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale

solutionare a plangerilor clientilor finali

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 193 din 23 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

suma prevazuta la alin. (1), pana la data de 25 a lunii in 

etului local. 

Sumele din alocatii de la bugetul de stat si din fondul de reparatii al asociatiei de 

in conturile contractorilor nominalizati in 

in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data intrarii 

ele metodologice de aplicare a O.U.G. privind cresterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 193 din 23 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

15 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul 

cadru privind obligatia furnizorilor 

ze naturale de solutionare a plangerilor 

cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de 

are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu 

cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de 

solutionare a plangerilor clientilor finali, denumita in continuare Procedura-cadru, stabi-

leste etapele privind preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea masurilor si soluti-

referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice 

Intra sub incidenta prezentei proceduri orice plangere adresata printr-o sesizare, recla-

finita ca exprimare a insatisfactiei clientilor finali, 

adresata furnizorilor de energie electrica si gaze naturale, referitor la activitatile prestate 

de acestia, la care este asteptata in mod explicit sau implicit un raspuns sau o rezolutie. 

e energie electrica si gaze naturale au obligatia de a organiza si desfasura 

activitati privind solutionarea plangerilor primite de la clientii finali, prin instituirea 

unui sistem propriu pentru preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea masurilor si 

solutionarea plangerilor clientilor finali cu privire la incalcari ale unor drepturi ale 

se aplicarea corecta a prevederilor legale, inclusiv comunicarea in 

scris catre acestia, in termenele legale, a concluziei rezultate in urma analizarii plangerii. 

Obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale 

solutionare a plangerilor clientilor finali 
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Principalele prevederi 

� Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si 

suspendarea persoanelor fizice

suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari, 

aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 

16/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, 

se modifica dupa cum urmeaza:

� — La articolul 15 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:

� Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitatile care indepl

urmatoarele conditii

• majoritatea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor 

persoanei juridice

autorizate ca auditori financiari de catre Camera si care sunt 

Camerei, sau de persoane juridice autorizate in oricare dintre statele membre;

• majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de 

audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de persoane fizice sau 

juridice, autorizate ca auditori financiari de catre Camera si care sunt membri 

activi ai Camerei, ori de persoane juridice care sunt autorizate in oricare dintre 

statele membre. In cazul in care organul administrativ sau de conducere al firmei 

de audit nu a

indeplineasca cel putin conditiile mentionate in prezentul articol;”

Conditiile de autorizare ca firme de audit de catre CAFR

Principalele prevederi 

� Se aproba programul

suma maxima, in orice moment,

denumit in continuare Program.

H.G. privind emisiunea de titluri de stat 

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. 193 din 23 martie 2015 a fost publicata 

nr. 64/2015 a CAFR pentru modificarea Normelor privind

calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si sus

soanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspen

darea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor finan

ciari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 16/2012.

 

Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si 

area persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si 

suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari, 

aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 

ublicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, 

se modifica dupa cum urmeaza: 

La articolul 15 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:

Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitatile care indepl

urmatoarele conditii: 

majoritatea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor 

persoanei juridice trebuie sa fie detinuta de persoane fizice sau juridice, 

autorizate ca auditori financiari de catre Camera si care sunt 

Camerei, sau de persoane juridice autorizate in oricare dintre statele membre;

majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de 

, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de persoane fizice sau 

ridice, autorizate ca auditori financiari de catre Camera si care sunt membri 

activi ai Camerei, ori de persoane juridice care sunt autorizate in oricare dintre 

statele membre. In cazul in care organul administrativ sau de conducere al firmei 

de audit nu are mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa 

indeplineasca cel putin conditiile mentionate in prezentul articol;”

Conditiile de autorizare ca firme de audit de catre CAFR

 au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 24 martie 2015 a fost publicata 

192/2015 privind modificarea H.G. nr. 1.264/2010 pentru aprobarea 

programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu 

„Medium Term Notes” si a Normelor metodologice de aplicare a 

nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin H.G.

 

Se aproba programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes»

suma maxima, in orice moment, de 18 miliarde euro sau echivalent in orice valuta, 

denumit in continuare Program. 

H.G. privind emisiunea de titluri de stat „Medium Term Notes

 a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 193 din 23 martie 2015 a fost publicata Hotararea 

pentru modificarea Normelor privind atribuirea 

calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea per-

nelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspen-

darea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor finan-

nr. 16/2012. 

Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si 

si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si 

suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari, 

aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 

ublicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, 

La articolul 15 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins: 

Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitatile care indeplinesc cumulativ 

majoritatea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor 

trebuie sa fie detinuta de persoane fizice sau juridice, 

autorizate ca auditori financiari de catre Camera si care sunt membri activi ai 

Camerei, sau de persoane juridice autorizate in oricare dintre statele membre; 

majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de 

, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de persoane fizice sau 

ridice, autorizate ca auditori financiari de catre Camera si care sunt membri 

activi ai Camerei, ori de persoane juridice care sunt autorizate in oricare dintre 

statele membre. In cazul in care organul administrativ sau de conducere al firmei 

re mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa 

indeplineasca cel putin conditiile mentionate in prezentul articol;”. 

Conditiile de autorizare ca firme de audit de catre CAFR 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 24 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

nr. 1.264/2010 pentru aprobarea 

e titluri de stat pe termen mediu 

„Medium Term Notes” si a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 

H.G. nr. 1.470/2007. 

cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes», in 

de 18 miliarde euro sau echivalent in orice valuta, 

Medium Term Notes” 
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Principalele prevederi

� Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizarii proiectelor 

de comunicare, informare publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti

precum si de finantare a actiunilor

c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, 

cuprinse in anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se aloca Directiei 

pentru strategii guvernamentale.

� Suma de 3.530 mii lei se repartizeaza si se utilizeaza conform destinatiilor prevazute in 

anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Repartizarea si utilizarea sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la 

Legea

� Total general: 3.530 mii lei, din care:

• 1.530 mii lei

imaginii si intereselor romanesti peste hotare;

• 2.000 mii lei

� Suma de 1.530 mii lei

si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare” din anexa nr. 3/13/02a la 

Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 

urmatoarelor proiecte si actiuni, realizate de Directia pentru strategii guvernamentale la 

initiativa sa ori in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, 

organizatii neguvernamentale, asocia

precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati 

nonprofit de interes general, cu m

• organizarea si participarea la proiecte de comunicare

publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti peste hotare;

• achizitia de servicii de publicitate

• achizitia de servicii de informare

• achizitionarea/realizarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea unor mate

riale de prezentare a Romaniei

nationale (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii peri

nere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, 

compact-discuri, carti, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, 

medalii comemorativ

• achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si 

informare interna cu privire la Uniunea Europeana

diverse domenii, politici comunitare, diplo

Realizarea proiectelor de comunicare, informare publica si promovare

a imaginii s

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

 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 24 martie 2015 a fost publicata 

193/2015 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a 

sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea 

bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014. 

Principalele prevederi 

Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizarii proiectelor 

de comunicare, informare publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti

precum si de finantare a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazute la lit. 

c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, 

cuprinse in anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se aloca Directiei 

guvernamentale. 

Suma de 3.530 mii lei se repartizeaza si se utilizeaza conform destinatiilor prevazute in 

anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Repartizarea si utilizarea sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la 

Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

: 3.530 mii lei, din care: 

1.530 mii lei — proiecte de comunicare, informare publica si promovarea 

imaginii si intereselor romanesti peste hotare; 

2.000 mii lei — finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social

Suma de 1.530 mii lei — prevazuta la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publica 

si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare” din anexa nr. 3/13/02a la 

Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 — se va utiliza pentru finantarea 

urmatoarelor proiecte si actiuni, realizate de Directia pentru strategii guvernamentale la 

initiativa sa ori in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, 

organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii, organisme internationale etc.), 

precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati 

nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare:

organizarea si participarea la proiecte de comunicare si campanii de informare 

publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti peste hotare;

achizitia de servicii de publicitate media in mass-media interna s

achizitia de servicii de informare si promovare pe internet; 

achizitionarea/realizarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea unor mate

riale de prezentare a Romaniei in strainatate si de afirmare a culturii si identitatii 

(brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii peri

nere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, 

discuri, carti, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, 

medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);

achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si 

informare interna cu privire la Uniunea Europeana, politicile guvernamentale in 

diverse domenii, politici comunitare, diplomatie publica, afaceri europene.

Realizarea proiectelor de comunicare, informare publica si promovare

a imaginii si intereselor romanesti 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 194 din 24 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a 

sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea 

Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizarii proiectelor 

de comunicare, informare publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti, 

cultural, prevazute la lit. 

c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, 

cuprinse in anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se aloca Directiei 

Suma de 3.530 mii lei se repartizeaza si se utilizeaza conform destinatiilor prevazute in 

Repartizarea si utilizarea sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la 

bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 

proiecte de comunicare, informare publica si promovarea 

tiintific si social-cultural. 

prevazuta la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publica 

si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare” din anexa nr. 3/13/02a la 

se va utiliza pentru finantarea 

urmatoarelor proiecte si actiuni, realizate de Directia pentru strategii guvernamentale la 

initiativa sa ori in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, 

tii si fundatii, organisme internationale etc.), 

precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati 

odificarile si completarile ulterioare: 

si campanii de informare 

publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti peste hotare; 

media interna si internationala; 

 

achizitionarea/realizarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea unor mate-

in strainatate si de afirmare a culturii si identitatii 

(brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, ba-

nere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, 

discuri, carti, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, 

e, obiecte decorative, stegulete si alte materiale); 

achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si 

politicile guvernamentale in 

matie publica, afaceri europene. 

Realizarea proiectelor de comunicare, informare publica si promovare 
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- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2015 cu suma de 

284.267 mii lei, la capitolul 61.01 „O

„Cheltuieli de personal”, 

siguranta nationala”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice

pentru Administratia Natio

Criminalistice, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului 

Finantelor Publice — 

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului MJ

pentru plata titlurilor executorii

Principalele prevederi 

� Scopul prezentului ordin este acela de a reglementa 

sosire/plecare a navelor de naviga

romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza. Navele de navigatie interioara, 

indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, nu pot intra/pleca in/dintr

romanesc decat dupa efectuarea 

� Formalitatile de sosire/plecare constau in completarea datelor solicitate in aplicatia 

„Raportarea electronica a voiajelor”

prealabil, a acestora catre centrul/filiala RoRIS 

proprietarul/operatorul/agentul ori de conducatorul navei/convoiului.

� Cand in convoi se afla si alte nave cu echipaj

electronica a voiajelor” datele referitoare la echipa

� Corectitudinea si validitatea datelor introduse in aplicatia „Raportarea electronica a 

voiajelor” intra in sarcina proprietarului/operatorului/agentului ori a conducatorului 

navei/convoiului. 

� Operatorul RIS va verifica core

datele existente in aplicatiile „Nave” si „Personal navigant”

completeaza toate datele solicitate de aplicatie sau datele introduse nu sunt corecte, 

operatorul RIS nu va salva/c

voiajelor”, iar nava nu primeste acordul capitaniei portului/oficiului de capitanie de 

plecare din port. 

� Formalitatile de sosire se vor efectua in maximum 12 ore de la sosire

inceperea operatiunilor de incarcare/descarcare, bunkeraj, reparatii, schimb de echipaj 

sau aprovizionarea cu materiale/alimente.

Efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile

 romanesti a navelor de navigatie interioara

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. 194 din 24 martie 2015 a fost publicata 

195/2015 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei 

Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare primelor 

doua transe aferente anului 2016. 

 

suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2015 cu suma de 

, la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala", titlul 10 

„Cheltuieli de personal”, si cu suma de 3.411 mii lei, la capitolul 61.01

siguranta nationala”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice

pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si Institutul National de Expertize 

, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului 

 „Actiuni generale”. 

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului MJ

pentru plata titlurilor executorii 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 24 martie 2015 a fost publicat 

nr. 187/2015 al ministrului Transporturilor privind efectuarea 

formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile romanesti a navelor de 

navigatie interioara. 

 

Scopul prezentului ordin este acela de a reglementa efectuarea formalitatilor de 

sosire/plecare a navelor de navigatie interioara, care sosesc/pleaca in/din porturile 

romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza. Navele de navigatie interioara, 

indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, nu pot intra/pleca in/dintr

romanesc decat dupa efectuarea formalitatilor de sosire/plecare. 

Formalitatile de sosire/plecare constau in completarea datelor solicitate in aplicatia 

„Raportarea electronica a voiajelor” de pe portalul www.RoRIS.ro si transmiterea, in 

prealabil, a acestora catre centrul/filiala RoRIS al/a portului de sosire/ plecare, de catre 

proprietarul/operatorul/agentul ori de conducatorul navei/convoiului.

in convoi se afla si alte nave cu echipaj, se vor introduce in aplicatia „Raportarea 

electronica a voiajelor” datele referitoare la echipaj pentru fiecare dintre acestea.

Corectitudinea si validitatea datelor introduse in aplicatia „Raportarea electronica a 

voiajelor” intra in sarcina proprietarului/operatorului/agentului ori a conducatorului 

Operatorul RIS va verifica corectitudinea datelor primite prin compararea acestora cu 

datele existente in aplicatiile „Nave” si „Personal navigant”. In cazul in care nu se 

completeaza toate datele solicitate de aplicatie sau datele introduse nu sunt corecte, 

operatorul RIS nu va salva/confirma voiajul in aplicatia „Raportarea electronica a 

voiajelor”, iar nava nu primeste acordul capitaniei portului/oficiului de capitanie de 

Formalitatile de sosire se vor efectua in maximum 12 ore de la sosire

operatiunilor de incarcare/descarcare, bunkeraj, reparatii, schimb de echipaj 

sau aprovizionarea cu materiale/alimente. 

Efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile

romanesti a navelor de navigatie interioara

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 24 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei 

Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare primelor 

suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2015 cu suma de 

rdine publica si siguranta nationala", titlul 10 

, la capitolul 61.01 „Ordine publica si 

siguranta nationala”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, 

nala a Penitenciarelor si Institutul National de Expertize 

, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului 

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului MJ 

In Monitorul Oficial nr. 194 din 24 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Transporturilor privind efectuarea 

formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile romanesti a navelor de 

efectuarea formalitatilor de 

, care sosesc/pleaca in/din porturile 

romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza. Navele de navigatie interioara, 

indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, nu pot intra/pleca in/dintr-un port 

Formalitatile de sosire/plecare constau in completarea datelor solicitate in aplicatia 

de pe portalul www.RoRIS.ro si transmiterea, in 

al/a portului de sosire/ plecare, de catre 

proprietarul/operatorul/agentul ori de conducatorul navei/convoiului. 

, se vor introduce in aplicatia „Raportarea 

j pentru fiecare dintre acestea. 

Corectitudinea si validitatea datelor introduse in aplicatia „Raportarea electronica a 

voiajelor” intra in sarcina proprietarului/operatorului/agentului ori a conducatorului 

ctitudinea datelor primite prin compararea acestora cu 

. In cazul in care nu se 

completeaza toate datele solicitate de aplicatie sau datele introduse nu sunt corecte, 

onfirma voiajul in aplicatia „Raportarea electronica a 

voiajelor”, iar nava nu primeste acordul capitaniei portului/oficiului de capitanie de 

Formalitatile de sosire se vor efectua in maximum 12 ore de la sosire, dar inainte de 

operatiunilor de incarcare/descarcare, bunkeraj, reparatii, schimb de echipaj 

Efectuarea formalitatilor de sosire/plecare in/din porturile 

romanesti a navelor de navigatie interioara 
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In Monitorul Oficial nr. 195 din 24 martie 2015 a fost publi

Hotararea nr. 15/2015

Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul 

European de Investitii Strategice si de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr. 1.291/2013 si (UE) nr. 1.316/2013

Principalele prevederi 

� Senatul Romaniei isi exprima incr

coordonat, in urmatoarea perioada 

investitiile UE, proiectele care sa genereze cresterea.

� Senatul remarca consensul statelor membre in cazul initiativei Fo

Investitii Strategice. Exista insa o anume rezerva referitoare la faptul ca s

discursul dinaintea crizei in care asumarea riscului era considerata calitatea care trebuie 

remunerata, iar rata profitului ridicata era corelata cu g

dovedit ca a fost o eroare majora din punct de vedere economic si tocmai aceste valori 

care au prabusit sistemul financiar bancar sunt reluate. De aceea, Comisia pentru afaceri 

europene recomanda o maxima vigilenta cu 

pentru acest fond. 

� Noile proiecte de investitii trebuie sa contribuie la reducerea disparitatilor de 

dezvoltare intre statele membre si intre regiuni

Totodata, este important ca noul Plan de investitii pentru Europa sa determine o 

distributie echilibrata in UE a noilor investitii, luand in considerare specificitatile si 

interesele statelor membre.

� Desi criteriile de selectie vor permite selectia celor mai performante proi

nivel ridicat de multiplicare, trebuie asigurata dezvoltarea tuturor statelor membre. 

Pentru ca Planul de Investitii finantate din Fondul European de Investitii Strategice sa fie 

un succes, trebuie sa asigure oportunitati reale pentru intreaga U

vedere, trebuie sa asigure conditii egale de competitivitate si o marja de manevra la 

dispozitia statelor membre si a companiilor lor.

� Sunt necesare reguli transparente pentru crearea portofoliului de proiecte care vor fi 

promovate prin Planul de investitii

privind cotele si posibilitatile de cofinantare a proiectelor eligibile si a rolului statelor 

membre in acest proces.

Opinia Senatului Romaniei privind 

Fondul European de Investitii Strategice

In Monitorul Oficial nr. 196 din 24 martie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 21/2015

60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 

28/2005.

Principalele prevederi 

� Senatorul care absenteaza motivat

inlocuit, pentru acea sedinta, de un alt senator

parlamentar, pe baza imputernicirii semnate de liderul grupului parlamentar respectiv.

Regulamentul Senatului a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 195 din 24 martie 2015 a fost publi

Hotararea nr. 15/2015 a Senatului Romaniei cu privire la Propunerea de 

Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul 

European de Investitii Strategice si de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr. 1.291/2013 si (UE) nr. 1.316/2013 - COM (2015) 10 final.

Senatul Romaniei isi exprima increderea in efortul interinstitutional comun

coordonat, in urmatoarea perioada pentru a asigura structura finala care sa promoveze 

, proiectele care sa genereze cresterea. 

Senatul remarca consensul statelor membre in cazul initiativei Fondului European de 

. Exista insa o anume rezerva referitoare la faptul ca s

discursul dinaintea crizei in care asumarea riscului era considerata calitatea care trebuie 

remunerata, iar rata profitului ridicata era corelata cu gradul de risc al investitiei. Criza a 

dovedit ca a fost o eroare majora din punct de vedere economic si tocmai aceste valori 

care au prabusit sistemul financiar bancar sunt reluate. De aceea, Comisia pentru afaceri 

europene recomanda o maxima vigilenta cu privire la alegerea instrumentelor financiare 

Noile proiecte de investitii trebuie sa contribuie la reducerea disparitatilor de 

dezvoltare intre statele membre si intre regiuni, chiar intre regiuni ale aceluiasi stat. 

rtant ca noul Plan de investitii pentru Europa sa determine o 

distributie echilibrata in UE a noilor investitii, luand in considerare specificitatile si 

interesele statelor membre. 

criteriile de selectie vor permite selectia celor mai performante proi

nivel ridicat de multiplicare, trebuie asigurata dezvoltarea tuturor statelor membre. 

Pentru ca Planul de Investitii finantate din Fondul European de Investitii Strategice sa fie 

un succes, trebuie sa asigure oportunitati reale pentru intreaga UE si, din acest punct de 

vedere, trebuie sa asigure conditii egale de competitivitate si o marja de manevra la 

dispozitia statelor membre si a companiilor lor. 

necesare reguli transparente pentru crearea portofoliului de proiecte care vor fi 

prin Planul de investitii. Este necesara clarificarea aspectelor de interes 

privind cotele si posibilitatile de cofinantare a proiectelor eligibile si a rolului statelor 

membre in acest proces. 

Opinia Senatului Romaniei privind  

Fondul European de Investitii Strategice 

In Monitorul Oficial nr. 196 din 24 martie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 21/2015 a Senatului Romaniei privind completarea art. 

60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 

28/2005. 

Senatorul care absenteaza motivat de la lucrarile comisiei din care face parte 

cuit, pentru acea sedinta, de un alt senator, cu drept de vot, din acelasi grup 

parlamentar, pe baza imputernicirii semnate de liderul grupului parlamentar respectiv.

Regulamentul Senatului a suferit modificari 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 195 din 24 martie 2015 a fost publicata 

a Senatului Romaniei cu privire la Propunerea de 

Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul 

European de Investitii Strategice si de modificare a Regulamentelor (UE) 

COM (2015) 10 final. 

ederea in efortul interinstitutional comun, bine 

pentru a asigura structura finala care sa promoveze 

ndului European de 

. Exista insa o anume rezerva referitoare la faptul ca s-a reluat 

discursul dinaintea crizei in care asumarea riscului era considerata calitatea care trebuie 

radul de risc al investitiei. Criza a 

dovedit ca a fost o eroare majora din punct de vedere economic si tocmai aceste valori 

care au prabusit sistemul financiar bancar sunt reluate. De aceea, Comisia pentru afaceri 

privire la alegerea instrumentelor financiare 

Noile proiecte de investitii trebuie sa contribuie la reducerea disparitatilor de 

, chiar intre regiuni ale aceluiasi stat. 

rtant ca noul Plan de investitii pentru Europa sa determine o 

distributie echilibrata in UE a noilor investitii, luand in considerare specificitatile si 

criteriile de selectie vor permite selectia celor mai performante proiecte la un 

nivel ridicat de multiplicare, trebuie asigurata dezvoltarea tuturor statelor membre. 

Pentru ca Planul de Investitii finantate din Fondul European de Investitii Strategice sa fie 

E si, din acest punct de 

vedere, trebuie sa asigure conditii egale de competitivitate si o marja de manevra la 

necesare reguli transparente pentru crearea portofoliului de proiecte care vor fi 

. Este necesara clarificarea aspectelor de interes 

privind cotele si posibilitatile de cofinantare a proiectelor eligibile si a rolului statelor 

In Monitorul Oficial nr. 196 din 24 martie 2015 a fost publicata 

Senatului Romaniei privind completarea art. 

60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 

de la lucrarile comisiei din care face parte poate fi 

, cu drept de vot, din acelasi grup 

parlamentar, pe baza imputernicirii semnate de liderul grupului parlamentar respectiv. 

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Senatul Romaniei isi exprima increderea in efortul interinstitutional comun

coordonat, in urmatoarea perioad

investitiile UE, proiectele care sa genereze cresterea.

� Senatul remarca consensul statelor membre in cazul initiativei Fondului European de 

Investitii Strategice

discursul dinaintea crizei in care asumarea riscului era considerata calitatea care trebuie 

remunerata, iar rata profitului ridicata era corelata cu gradul de risc al investitiei. Criza a 

dovedit ca a fost o eroare majora din punct

care au prabusit sistemul financiar bancar sunt reluate. De aceea, Comisia pentru afaceri 

europene recomanda o maxima vigilenta cu privire la alegerea instrumentelor financiare 

pentru acest fond. 

� Noile proiecte de investitii trebuie sa contribuie la reducerea disparitatilor de 

dezvoltare intre statele membre si intre regiuni

Totodata, este important ca noul Plan de investitii pentru Europa sa determine o 

distributie echilibrata in UE a noilor investitii, luand in considerare specificitatile si 

interesele statelor membre.

� Desi criteriile de selectie vor permite selectia celor mai performante proiecte la un nivel 

ridicat de multiplicare, 

ca Planul de investitii finantate din Fondul European de Investitii Strategice sa fie un 

succes, trebuie sa asigure oportunitati reale pentru intreaga UE si, din acest punct de 

vedere, trebuie sa asigure conditii egale de competitivi

dispozitia statelor membre si a companiilor lor.

� Sunt necesare reguli transparente pentru crearea portofoliului de proiecte care vor fi 

promovate prin Planul de investitii

privind cotele si posibilitatile de cofinantare a proiectelor eligibile si a rolului statelor 

membre in acest proces.

Opinia Senatului Romanieicu privire la Proiectul de buget

Principalele prevederi 

� Prin exceptie, paza transporturilor produselor cu caracter special

maximum 25 de arme sau 30.000 

autorizati, cu mijloace de transport anume destinate si personal propriu de paza, atestat 

si inarmat cu arme de foc letale.

Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 195 din 24 martie 2015 a fost publicata 

rea nr. 16/2015 a Senatului Romaniei cu privire la Proiectul de buget 

rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care insoteste Propunerea de 

Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul 

European pentru Investitii Strategice si de modificare a Regulamentelor 

(UE) nr. 1.291/2013 si nr. i.316/2013 - COM (2015) 11 final.

Principalele prevederi 

Senatul Romaniei isi exprima increderea in efortul interinstitutional comun

coordonat, in urmatoarea perioada pentru a asigura structura finala care sa promoveze 

, proiectele care sa genereze cresterea. 

Senatul remarca consensul statelor membre in cazul initiativei Fondului European de 

Investitii Strategice. Exista insa o anume rezerva referitoare la faptul ca s

discursul dinaintea crizei in care asumarea riscului era considerata calitatea care trebuie 

remunerata, iar rata profitului ridicata era corelata cu gradul de risc al investitiei. Criza a 

dovedit ca a fost o eroare majora din punct de vedere economic si tocmai aceste valori 

care au prabusit sistemul financiar bancar sunt reluate. De aceea, Comisia pentru afaceri 

europene recomanda o maxima vigilenta cu privire la alegerea instrumentelor financiare 

e investitii trebuie sa contribuie la reducerea disparitatilor de 

dezvoltare intre statele membre si intre regiuni, chiar intre regiuni ale aceluiasi stat. 

Totodata, este important ca noul Plan de investitii pentru Europa sa determine o 

rata in UE a noilor investitii, luand in considerare specificitatile si 

interesele statelor membre. 

Desi criteriile de selectie vor permite selectia celor mai performante proiecte la un nivel 

ridicat de multiplicare, trebuie asigurata dezvoltarea tuturor statelor membre

ca Planul de investitii finantate din Fondul European de Investitii Strategice sa fie un 

succes, trebuie sa asigure oportunitati reale pentru intreaga UE si, din acest punct de 

vedere, trebuie sa asigure conditii egale de competitivitate si o marja de manevra la 

dispozitia statelor membre si a companiilor lor. 

reguli transparente pentru crearea portofoliului de proiecte care vor fi 

promovate prin Planul de investitii. Este necesara clarificarea aspectelor de interes 

ind cotele si posibilitatile de cofinantare a proiectelor eligibile si a rolului statelor 

membre in acest proces. 

Opinia Senatului Romanieicu privire la Proiectul de buget

rectificativ la bugetul general UE 

In Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2015 a fost publicata 

nr. 56/2015 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

paza transporturilor produselor cu caracter special

maximum 25 de arme sau 30.000 de cartuse, se poate asigura si de catre armurierii 

, cu mijloace de transport anume destinate si personal propriu de paza, atestat 

si inarmat cu arme de foc letale. 

Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 195 din 24 martie 2015 a fost publicata Hotara-

a Senatului Romaniei cu privire la Proiectul de buget 

rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care insoteste Propunerea de 

Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul 

European pentru Investitii Strategice si de modificare a Regulamentelor 

(2015) 11 final. 

Senatul Romaniei isi exprima increderea in efortul interinstitutional comun, bine 

pentru a asigura structura finala care sa promoveze 

Senatul remarca consensul statelor membre in cazul initiativei Fondului European de 

la faptul ca s-a reluat 

discursul dinaintea crizei in care asumarea riscului era considerata calitatea care trebuie 

remunerata, iar rata profitului ridicata era corelata cu gradul de risc al investitiei. Criza a 

de vedere economic si tocmai aceste valori 

care au prabusit sistemul financiar bancar sunt reluate. De aceea, Comisia pentru afaceri 

europene recomanda o maxima vigilenta cu privire la alegerea instrumentelor financiare 

e investitii trebuie sa contribuie la reducerea disparitatilor de 

, chiar intre regiuni ale aceluiasi stat. 

Totodata, este important ca noul Plan de investitii pentru Europa sa determine o 

rata in UE a noilor investitii, luand in considerare specificitatile si 

Desi criteriile de selectie vor permite selectia celor mai performante proiecte la un nivel 

tatelor membre. Pentru 

ca Planul de investitii finantate din Fondul European de Investitii Strategice sa fie un 

succes, trebuie sa asigure oportunitati reale pentru intreaga UE si, din acest punct de 

tate si o marja de manevra la 

reguli transparente pentru crearea portofoliului de proiecte care vor fi 

. Este necesara clarificarea aspectelor de interes 

ind cotele si posibilitatile de cofinantare a proiectelor eligibile si a rolului statelor 

Opinia Senatului Romanieicu privire la Proiectul de buget 

In Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

, care constau in 

se poate asigura si de catre armurierii 

, cu mijloace de transport anume destinate si personal propriu de paza, atestat 

Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
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Principalele prevederi

� Prevederile prezentulu

localitatilor, denumit in continuare serviciu de salubrizare, infiintat si organizat la nivelul 

comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si al sectoarelor 

municipiului Bucuresti, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populatiei, ale 

institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unitati 

administrativ-teritoriale.

� Prezentul regulament

serviciului de salubrizare

pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile 

tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

� Prevederile prezentului regulament

receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul 

public de salubrizare

� Operatorii serviciului de salubrizare

care este organizata gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul unitatilor administrativ

teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament

� Conditiile tehnice prevazute in prezentul regulament

Consiliile locale, consiliile judetene, asociatiile de dezvoltare intercomunitara si Consiliul 

General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba si alte conditii tehnice pentru 

serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, dupa dezbaterea publica a 

acestora. 

� Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr

cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prest

salubrizare, precum:

• puncte de colectare separata a deseurilor

• statii de transfer;

• statii de tratare mecano

• statii de producere compost;

• statii de sortare;

• baze de garare si intretinere a autovehiculelor specifice serviciulu

• depozite de deseuri;

• incineratoare

� Operatorii serviciului de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de perfor

manta, din caietul de sarcini al serviciului

serviciului, aprobati de consiliile

sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

A fost aprobat Regulamentul

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

 

In Monitorul Oficial nr. 195 din 24 martie 2015 a fost publicat 

nr. 82/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servic

Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Regulamentului

al serviciului de salubrizare a localitatilor. 

Principalele prevederi 

Prevederile prezentului regulament-cadru se aplica serviciului public de salubrizare a 

, denumit in continuare serviciu de salubrizare, infiintat si organizat la nivelul 

comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si al sectoarelor 

ului Bucuresti, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populatiei, ale 

institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unitati 

teritoriale. 

Prezentul regulament-cadru stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea 

serviciului de salubrizare, definind modalitatile si conditiile-cadru ce trebuie indeplinite 

pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile 

tehnice, raporturile dintre operator si utilizator. 

vederile prezentului regulament-cadru se aplica la proiectarea, executarea, 

receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul 

public de salubrizare, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare.

ii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in 

care este organizata gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul unitatilor administrativ

se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru

tehnice prevazute in prezentul regulament-cadru au caracter minimal

Consiliile locale, consiliile judetene, asociatiile de dezvoltare intercomunitara si Consiliul 

General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba si alte conditii tehnice pentru 

viciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, dupa dezbaterea publica a 

Sistemul de salubrizare este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional

cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prest

salubrizare, precum: 

puncte de colectare separata a deseurilor; 

statii de transfer; 

statii de tratare mecano-biologica; 

statii de producere compost; 

statii de sortare; 

baze de garare si intretinere a autovehiculelor specifice serviciulu

depozite de deseuri; 

incineratoare. 

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de perfor

manta, din caietul de sarcini al serviciului si contractul de delegare a gestiunii 

serviciului, aprobati de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti 

sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara. 

A fost aprobat Regulamentul-Cadru al serviciului

 de salubrizare a localitatilor 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 195 din 24 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru 

serviciului public de salubrizare a 

, denumit in continuare serviciu de salubrizare, infiintat si organizat la nivelul 

comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si al sectoarelor 

ului Bucuresti, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populatiei, ale 

institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unitati 

r privind desfasurarea 

cadru ce trebuie indeplinite 

pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile 

se aplica la proiectarea, executarea, 

receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul 

, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare. 

, indiferent de forma de proprietate si de modul in 

care este organizata gestiunea serviciului de salubrizare in cadrul unitatilor administrativ-

cadru. 

cadru au caracter minimal. 

Consiliile locale, consiliile judetene, asociatiile de dezvoltare intercomunitara si Consiliul 

General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba si alte conditii tehnice pentru 

viciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, dupa dezbaterea publica a 

un ansamblu tehnologic si functional, care 

cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului de 

baze de garare si intretinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; 

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de perfor-

si contractul de delegare a gestiunii 

locale, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti 

Cadru al serviciului 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 196 din 24 martie 2015 a fost publicat 

nr. 3375/2015 

aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar 

si personalului nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniver

sitar de stat in anii 2015 si 2016.

Principalele prevederi 

� In anii 2015 si 2016, 

invatamant preuniversitar de stat

munca pe perioada nedeterminata 

la cerere, intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

� Personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat poate fi transferat, la cerere sau in interesul invatamantului

invatamant la alta, la ni

municipiu, judet), pe un post/o functie pentru care salariatul indeplineste conditiile 

specifice, dupa cum urmeaza:

• transferul in interesul invatamantului 

unitatii care solicita transferul, in baza hotararii consiliului de administratie al 

acesteia, numai cu aprobarea prealabila a consiliului de administratie al unitatii 

la care este angajat si numai cu acordul scris al salariatului solicitat;

• transferul la cerere

prealabil al consiliului de administratie al unitatii unde se solicita transferul si in 

baza acordului consiliului de administratie al unitatii al carui angajat este.

� Transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic

vacant/o functie vacanta pe perioada nedeterminata.

� Transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate face inclusiv pe 

fractiune/fractiuni de post

� Personalul didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat poate fi 

transferat pe un post/functie didactic(a) auxiliar(a) pentru care indeplineste conditiile 

specifice. Personalul nedidactic din unitatile de 

fi transferat pe un post nedidactic pentru care indeplineste conditiile specifice. In mod 

exceptional, personalul nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

poate fi transferat pe un post/o functie

specifice numai in masura in care a ocupat anterior un post/o functie de natura 

celui/celei pentru care se solicita transferul.

� Transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate face numai int

unitatile de invatamant preuniversitar de stat care au personal incadrat peste necesar 

si unitatile de invatamant preuniversitar de stat care au deficit de personal

unitati de invatamant se stabilesc de catre consiliile de administratie ale insp

scolare. Inspectoratele scolare analizeaza situatia unitatilor de invatamant care au 

posturi didactice auxiliare si nedidactice peste necesar sau in deficit, centralizeaza 

situatia posturilor, o aproba in consiliile de administratie si o afisea

la sediu, la loc vizibil. 

� Prin exceptie, transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate realiza si 

intre persoane care ocupa functii echivalente

acestora, sau pentru apr

din unitatea de invatamant de la care s

Transferul personalului didactic auxiliar in unitatile

 de invatamant preuniversitar de stat

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. 196 din 24 martie 2015 a fost publicat 

nr. 3375/2015 al ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice pentru 

aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar 

si personalului nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniver

sitar de stat in anii 2015 si 2016. 

 

2016, personalul didactic auxiliar si nedidactic angajat in unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat, prin concurs sau examen, cu contract individual de 

munca pe perioada nedeterminata poate fi transferat, in interesul invatamantului sau 

intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 

Personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat poate fi transferat, la cerere sau in interesul invatamantului, de la o unitate de 

invatamant la alta, la nivelul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras, 

municipiu, judet), pe un post/o functie pentru care salariatul indeplineste conditiile 

specifice, dupa cum urmeaza: 

transferul in interesul invatamantului se realizeaza la cererea directorulu

unitatii care solicita transferul, in baza hotararii consiliului de administratie al 

acesteia, numai cu aprobarea prealabila a consiliului de administratie al unitatii 

la care este angajat si numai cu acordul scris al salariatului solicitat;

a cerere se realizeaza pe baza cererii salariatului insotite de acordul 

prealabil al consiliului de administratie al unitatii unde se solicita transferul si in 

baza acordului consiliului de administratie al unitatii al carui angajat este.

alului didactic auxiliar si nedidactic se poate face numai pe un post 

vacant/o functie vacanta pe perioada nedeterminata. 

Transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate face inclusiv pe 

fractiune/fractiuni de post/functie didactic(a) auxiliar(a) sau nedidactic(a).

Personalul didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat poate fi 

transferat pe un post/functie didactic(a) auxiliar(a) pentru care indeplineste conditiile 

. Personalul nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat poate 

fi transferat pe un post nedidactic pentru care indeplineste conditiile specifice. In mod 

exceptional, personalul nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

poate fi transferat pe un post/o functie didactic(a) pentru care indeplineste conditiile 

specifice numai in masura in care a ocupat anterior un post/o functie de natura 

celui/celei pentru care se solicita transferul. 

Transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate face numai int

unitatile de invatamant preuniversitar de stat care au personal incadrat peste necesar 

si unitatile de invatamant preuniversitar de stat care au deficit de personal

unitati de invatamant se stabilesc de catre consiliile de administratie ale insp

scolare. Inspectoratele scolare analizeaza situatia unitatilor de invatamant care au 

posturi didactice auxiliare si nedidactice peste necesar sau in deficit, centralizeaza 

situatia posturilor, o aproba in consiliile de administratie si o afiseaza pe site

 

transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate realiza si 

intre persoane care ocupa functii echivalente, indeplinind aceleasi conditii de ocupare a 

acestora, sau pentru apropriere de domiciliu. In aceasta din urma situatie, postul vacant 

din unitatea de invatamant de la care s-a efectuat transferul nu se reduce.

Transferul personalului didactic auxiliar in unitatile

de invatamant preuniversitar de stat 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 196 din 24 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

Cercetarii Stiintifice pentru 

aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar 

si personalului nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniver-

personalul didactic auxiliar si nedidactic angajat in unitatile de 

, prin concurs sau examen, cu contract individual de 

poate fi transferat, in interesul invatamantului sau 

Personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de 

, de la o unitate de 

teritoriale (comuna, oras, 

municipiu, judet), pe un post/o functie pentru care salariatul indeplineste conditiile 

se realizeaza la cererea directorului 

unitatii care solicita transferul, in baza hotararii consiliului de administratie al 

acesteia, numai cu aprobarea prealabila a consiliului de administratie al unitatii 

la care este angajat si numai cu acordul scris al salariatului solicitat; 

se realizeaza pe baza cererii salariatului insotite de acordul 

prealabil al consiliului de administratie al unitatii unde se solicita transferul si in 

baza acordului consiliului de administratie al unitatii al carui angajat este. 

se poate face numai pe un post 

Transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate face inclusiv pe 

liar(a) sau nedidactic(a). 

Personalul didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat poate fi 

transferat pe un post/functie didactic(a) auxiliar(a) pentru care indeplineste conditiile 

invatamant preuniversitar de stat poate 

fi transferat pe un post nedidactic pentru care indeplineste conditiile specifice. In mod 

exceptional, personalul nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

didactic(a) pentru care indeplineste conditiile 

specifice numai in masura in care a ocupat anterior un post/o functie de natura 

Transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate face numai intre 

unitatile de invatamant preuniversitar de stat care au personal incadrat peste necesar 

si unitatile de invatamant preuniversitar de stat care au deficit de personal. Aceste 

unitati de invatamant se stabilesc de catre consiliile de administratie ale inspectoratelor 

scolare. Inspectoratele scolare analizeaza situatia unitatilor de invatamant care au 

posturi didactice auxiliare si nedidactice peste necesar sau in deficit, centralizeaza 

za pe site-ul propriu si 

transferul personalului didactic auxiliar si nedidactic se poate realiza si 

, indeplinind aceleasi conditii de ocupare a 

opriere de domiciliu. In aceasta din urma situatie, postul vacant 

a efectuat transferul nu se reduce. 

Transferul personalului didactic auxiliar in unitatile 
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In Monitorul Oficial nr. 197 din 25 martie 2015 a fost publicat 

nr. 700/2015

Ghidului solicitantului 

comunicatiilor pentru sectoarele privat s

interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei se

electronice”.

Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidului solicitantului

pentru sectoarele privat si public”

cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 2 „Implementarea de 

sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii

nivel central, apel 7, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea 

competitivitatii economice”, prevazut in anexa nr. 1

prezentul ordin. 

� Se aproba cererea de propuneri de proi

cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin axa III „Tehnologia 

informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”

interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficien

operatiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii 

sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului 

operational sectorial „Cresterea competivitatii eco

care face parte integranta din prezentul ordin.

� Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 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 Societa

nr. 504 din 12 februarie 2008 dintre A

operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” si Organismul intermediar 

pentru promovarea societatii informationale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

va duce la indeplinire prevederile pre

A fost aprobat Ghidul solicitantului „Tehnologia informatiei

si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”

In Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2015 a fost publicata 

nr. 57/2015

99/20

Principalele prevederi 

� Orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de 

referinta practicat in acelasi spatiu de vanzare

Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret pra

perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.

Comercializarea produselor si serviciilor de

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

 

In Monitorul Oficial nr. 197 din 25 martie 2015 a fost publicat 

nr. 700/2015 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 se

electronice”. 

Se aproba 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”, operatiunea 2 „Implementarea de 

sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice”, proiecte la 

nivel central, apel 7, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea 

omice”, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din 

Se aproba cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil 

cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 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 2 „Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii 

sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului 

operational sectorial „Cresterea competivitatii economice”, prevazuta in anexa nr. 2

care face parte integranta din prezentul ordin. 

Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 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, in baza Acordului de delegare 

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

operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” si Organismul intermediar 

pentru promovarea societatii informationale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

A fost aprobat Ghidul solicitantului „Tehnologia informatiei

si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”

In Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2015 a fost publicata 

nr. 57/2015 pentru modificarea si completarea art. 33 din 

99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de 

referinta practicat in acelasi spatiu de vanzare pentru produse sau servicii identice. 

Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in 

perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus. 

Comercializarea produselor si serviciilor de piata

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 197 din 25 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 

axa III „Tehnologia informatiei si 

i public”, domeniul major de 

interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice 

ia informatiei si comunicatiilor 

, domeniul major de interventie 2 „Dezvoltarea si 

cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 2 „Implementarea de 

sistemelor informatice”, proiecte la 

nivel central, apel 7, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea 

care face parte integranta din 

ecte pentru sprijin financiar nerambursabil 

cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin axa III „Tehnologia 

, domeniul major de 

tei serviciilor publice electronice”, 

operatiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii 

sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului 

mice”, prevazuta in anexa nr. 2, 

Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 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 

utoritatea de management pentru Programul 

operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” si Organismul intermediar 

pentru promovarea societatii informationale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

A fost aprobat Ghidul solicitantului „Tehnologia informatiei 

si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” 

In Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru modificarea si completarea art. 33 din O.G. nr. 

00 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 

Orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de 

pentru produse sau servicii identice. 

cticat in acelasi spatiu de vanzare in 

piata 
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In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata 

nr. 53/2015 

dre

 

Principalele prevederi 

� Termenul de protectie a unei compozitii muz

la decesul ultimului supravietuitor dintre textier si compozitor

au fost sau nu desemnati drept coautori, cu conditia ca contributia adusa respectivei 

compozitii muzicale cu text sa fi fost

� Durata de protectie a drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti 

este de 50 de ani de la data interpretarii sau executarii, cu urmatoarele exceptii:

• in cazul in care fixarea executarii, altfel 

unei publicari legale sau al unei comunicari legale catre public in decursul 

acestui termen, drepturile inceteaza la 50 de ani de la prima publicare sau de la 

prima comunicare catre public, in functie de care dintre aces

• in cazul in care fixarea executarii pe o fonograma face obiectul unei publicari lega

le sau al unei comunicari legale catre public in decursul acestui termen, drepturile 

inceteaza la 70 de ani de la prima astfel de publicare sau de la pr

comunicare catre public, in functie de care dintre aceste date este prima.”

� In cazul in care, la 50 de ani de la publicarea legala a fonogramei 

astfel de publicari, la 50 de ani de la comunicarea legala a acesteia catre pub

producatorul fonogramei nu ofera copii ale fonogramei spre vanzare intr

suficienta sau nu pune fonograma la dispozitia publicului

asa fel incat membrii publicului sa aiba acces individual din locul si momentu

artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care a cesionat unui 

producator de fonograme drepturile asupra fixarii executarii sale,

continuare contract de cesiune.

� Dreptul de reziliere a contractului de cesiune

producatorul, in termen de un an de la notificarea de catre artistul interpret sau 

executant a intentiei sale de a rezilia contractul de cesiune, sa nu desfasoare cele doua 

activitati de exploatare prevazute 

� Dreptul de reziliere nu poate face obiectul unei renuntari din partea artistului inter

pret sau executant. 

� In cazul in care pe fonograma sunt inregistrate interpretarile mai multor artisti inter

preti sau executanti, acestia isi pot rezilia contractele de cesiune in c

legislatia nationala aplicabila. in cazul in care contractul de cesiune se reziliaza in temeiul 

prezentului articol, drepturile producatorului de fonograme asupra fonogramei inceteaza.

� In cazul in care contractul de cesiune prevede dreptul a

executant la o remuneratie unica

fonograme o remuneratie suplimentara anuala pentru fiecare an intreg imediat urmator 

celui de-al 50-lea an de la publicarea legala a fonogramei sa

publicari, celui de-al 50

Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata 

nr. 53/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor si drepturile conexe. 

 

Termenul de protectie a unei compozitii muzicale cu text inceteaza dupa 70 de ani de 

la decesul ultimului supravietuitor dintre textier si compozitor, indiferent daca acestia 

au fost sau nu desemnati drept coautori, cu conditia ca contributia adusa respectivei 

compozitii muzicale cu text sa fi fost creata in mod special pentru aceasta.”

Durata de protectie a drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti 

de la data interpretarii sau executarii, cu urmatoarele exceptii:

in cazul in care fixarea executarii, altfel decat pe o fonograma, face obiectul 

unei publicari legale sau al unei comunicari legale catre public in decursul 

acestui termen, drepturile inceteaza la 50 de ani de la prima publicare sau de la 

prima comunicare catre public, in functie de care dintre aceste date este prima;

in cazul in care fixarea executarii pe o fonograma face obiectul unei publicari lega

le sau al unei comunicari legale catre public in decursul acestui termen, drepturile 

inceteaza la 70 de ani de la prima astfel de publicare sau de la pr

comunicare catre public, in functie de care dintre aceste date este prima.”

la 50 de ani de la publicarea legala a fonogramei 

astfel de publicari, la 50 de ani de la comunicarea legala a acesteia catre pub

producatorul fonogramei nu ofera copii ale fonogramei spre vanzare intr

suficienta sau nu pune fonograma la dispozitia publicului, prin cablu sau fara cablu, in 

asa fel incat membrii publicului sa aiba acces individual din locul si momentu

artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care a cesionat unui 

producator de fonograme drepturile asupra fixarii executarii sale,

continuare contract de cesiune. 

Dreptul de reziliere a contractului de cesiune poate fi exercitat cu conditia ca 

producatorul, in termen de un an de la notificarea de catre artistul interpret sau 

executant a intentiei sale de a rezilia contractul de cesiune, sa nu desfasoare cele doua 

activitati de exploatare prevazute anterior. 

reziliere nu poate face obiectul unei renuntari din partea artistului inter

cazul in care pe fonograma sunt inregistrate interpretarile mai multor artisti inter

, acestia isi pot rezilia contractele de cesiune in c

legislatia nationala aplicabila. in cazul in care contractul de cesiune se reziliaza in temeiul 

prezentului articol, drepturile producatorului de fonograme asupra fonogramei inceteaza.

contractul de cesiune prevede dreptul artistului interpret sau 

executant la o remuneratie unica, acesta are dreptul de a primi de la producatorul de 

fonograme o remuneratie suplimentara anuala pentru fiecare an intreg imediat urmator 

lea an de la publicarea legala a fonogramei sau, in lipsa unei astfel de 

al 50-lea an de la comunicarea legala a acesteia catre public.

Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind 

icale cu text inceteaza dupa 70 de ani de 

, indiferent daca acestia 

au fost sau nu desemnati drept coautori, cu conditia ca contributia adusa respectivei 

creata in mod special pentru aceasta.” 

Durata de protectie a drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti 

de la data interpretarii sau executarii, cu urmatoarele exceptii: 

decat pe o fonograma, face obiectul 

unei publicari legale sau al unei comunicari legale catre public in decursul 

acestui termen, drepturile inceteaza la 50 de ani de la prima publicare sau de la 

te date este prima; 

in cazul in care fixarea executarii pe o fonograma face obiectul unei publicari lega-

le sau al unei comunicari legale catre public in decursul acestui termen, drepturile 

inceteaza la 70 de ani de la prima astfel de publicare sau de la prima astfel de 

comunicare catre public, in functie de care dintre aceste date este prima.” 

la 50 de ani de la publicarea legala a fonogramei sau, in lipsa unei 

astfel de publicari, la 50 de ani de la comunicarea legala a acesteia catre public, 

producatorul fonogramei nu ofera copii ale fonogramei spre vanzare intr-o cantitate 

, prin cablu sau fara cablu, in 

asa fel incat membrii publicului sa aiba acces individual din locul si momentul alese, 

artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care a cesionat unui 

producator de fonograme drepturile asupra fixarii executarii sale, denumit in 

fi exercitat cu conditia ca 

producatorul, in termen de un an de la notificarea de catre artistul interpret sau 

executant a intentiei sale de a rezilia contractul de cesiune, sa nu desfasoare cele doua 

reziliere nu poate face obiectul unei renuntari din partea artistului inter-

cazul in care pe fonograma sunt inregistrate interpretarile mai multor artisti inter-

, acestia isi pot rezilia contractele de cesiune in conformitate cu 

legislatia nationala aplicabila. in cazul in care contractul de cesiune se reziliaza in temeiul 

prezentului articol, drepturile producatorului de fonograme asupra fonogramei inceteaza. 

rtistului interpret sau 

, acesta are dreptul de a primi de la producatorul de 

fonograme o remuneratie suplimentara anuala pentru fiecare an intreg imediat urmator 

u, in lipsa unei astfel de 

lea an de la comunicarea legala a acesteia catre public. 

Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe a suferit modificari 



 

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

 

 

  

Principalele prevederi 

� In cadrul anului fiscal curent 

sau intr-o forma de asociere

fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum 

inghetul, grindina, poleiul, inundatiile, ploaia abundenta, seceta, precum si a celor 

produse de animalele salbatice, care afecteaza peste 30% d

productiei agricole vegetale/animale detinute, 

cu pierderea respectiva

� Constatarea pagubelor prevazute anterior si evaluarea pierderilor se face la cererea 

persoanelor fizice/asocierilor fara 

agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit de o comisie 

numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, la propunerea 

directorului executiv al directiei a

formata pe plan local dintr

si Interventie pentru Agricultura, un reprezentant al directiei agricole 

judetene/municipiului Bucuresti si un rep

finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Afla care sunt ultimele modificari aduse Codului fiscal

Principalele prevederi 

� Ministerul Economiei, Comertului si Turismului coordoneaza domeniul infrastructurii 

calitatii, precum si activitatile de supraveg

stabilite in Regulamentul (CE) nr. 765/2008. in acest scop, in cadrul Ministerului 

Economiei, Comertului si Turismului functionea

� Hotararile Guvernului aflate in vigoare

privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, cu completarile ulterioare, 

raman in vigoare pana la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului care 

transpun legislatia Uniunii Europene adaptata la Reg

Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de 

acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si 

de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 si 

Parlamentului European si a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru 

comercializarea produselor si de abrogare a Dec

Stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei UE

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

 

In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata 

nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 priv

Codul fiscal. 

 

 

In cadrul anului fiscal curent pentru veniturile realizate de persoanele fizice, individual 

o forma de asociere, in cazul in care s-au inregistrat pierderi ca urmare a unor 

fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum 

inghetul, grindina, poleiul, inundatiile, ploaia abundenta, seceta, precum si a celor 

produse de animalele salbatice, care afecteaza peste 30% din suprafetele destinate 

productiei agricole vegetale/animale detinute, norma de venit se reduce proportional 

cu pierderea respectiva. 

Constatarea pagubelor prevazute anterior si evaluarea pierderilor se face la cererea 

persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati 

agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit de o comisie 

numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, la propunerea 

directorului executiv al directiei agricole judetene/municipiului Bucuresti, comisie 

formata pe plan local dintr-un reprezentant al primariei, un specialist al Agentiei de Plati 

si Interventie pentru Agricultura, un reprezentant al directiei agricole 

judetene/municipiului Bucuresti si un reprezentant al directiei generale regionale a 

finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Afla care sunt ultimele modificari aduse Codului fiscal

In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publi

nr. 55/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2012 

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind 

stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii 

Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.

 

 

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului coordoneaza domeniul infrastructurii 

calitatii, precum si activitatile de supraveghere a pietei, potrivit cerintelor aplicabile 

stabilite in Regulamentul (CE) nr. 765/2008. in acest scop, in cadrul Ministerului 

Economiei, Comertului si Turismului functioneaza o structura corespunzatoare.

Hotararile Guvernului aflate in vigoare, adoptate in baza art. 5 din Legea nr. 608/2001 

privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, cu completarile ulterioare, 

raman in vigoare pana la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului care 

transpun legislatia Uniunii Europene adaptata la Regulamentul (CE) nr. 765/2008

Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de 

acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si 

de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 si la Decizia nr. 768/2008/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru 

comercializarea produselor si de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.

Stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei UE

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata Legea 

pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind 

pentru veniturile realizate de persoanele fizice, individual 

pierderi ca urmare a unor 

fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum 

inghetul, grindina, poleiul, inundatiile, ploaia abundenta, seceta, precum si a celor 

in suprafetele destinate 

norma de venit se reduce proportional 

Constatarea pagubelor prevazute anterior si evaluarea pierderilor se face la cererea 

, care desfasoara activitati 

agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit de o comisie 

numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, la propunerea 

gricole judetene/municipiului Bucuresti, comisie 

un reprezentant al primariei, un specialist al Agentiei de Plati 

si Interventie pentru Agricultura, un reprezentant al directiei agricole 

rezentant al directiei generale regionale a 

finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Afla care sunt ultimele modificari aduse Codului fiscal 

In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata Legea 

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2012 

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind 

stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii 

are a produselor. 

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului coordoneaza domeniul infrastructurii 

, potrivit cerintelor aplicabile 

stabilite in Regulamentul (CE) nr. 765/2008. in acest scop, in cadrul Ministerului 

za o structura corespunzatoare. 

in baza art. 5 din Legea nr. 608/2001 

privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, cu completarile ulterioare, 

raman in vigoare pana la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului care 

ulamentul (CE) nr. 765/2008 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de 

acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si 

la Decizia nr. 768/2008/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru 

iziei 93/465/CEE a Consiliului. 

Stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei UE 
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Principalele prevederi

� Personalul politiei locale 

155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

hrana gratuita, pe timp de pace, in baza normei de hrana zilnica stabilita conform 

prezentei metodologii.

� Consiliul local poate aproba, prin hotarare, acordarea normei de hrana pentru 

personalul politiei locale

Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din 

sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale p

� In intelesul prezentei hotarari, 

care beneficiaza personalul politiei locale in activitate

� Normele de hrana zilnice

• norma nr. 6

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul 

politiei locale in activitate prevazut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr

155/2010, republicata, cu completarile ulterioare, si personalul de conducere;

• norma nr. 1

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul 

politiei locale in

155/2010, republicata, cu completarile ulterioare;

• norma nr. 12 „B”

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, n

pentru personalul politiei locale in activitate care lucreaza in ture sau schimburi.

� Norma de hrana se poate acorda prin hotararea consiliului local

dupa cum urmeaza:

• in natura, respectiv:

� prin unitati de servire p

� prin servicii externalizate catre operatori economici, pe baza criteriilor de 

eficienta economica, cu respectarea legislatiei specifice achizitiilor publice;

• in bani, respectiv alocatie valorica zilnica, ce reprezinta valoarea financiara a 

normei de hrana, in conformitate cu legislatia in vigoare.

� De prevederile anterioare

determinata pe posturi devenite temporar vacante

conditiile legii, a raporturilor de serviciu ale per

� Alocatia valorica a normei de hrana

aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, care se 

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Legea politiei locale a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata 

171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a 

drepturilor prevazute la art. 35
1 

alin. (1) din Legea politiei locale nr. 

155/2010. 

 

Principalele prevederi 

Personalul politiei locale incadrat potrivit dispozitiilor art. 14 din Legea politiei locale nr. 

155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

, pe timp de pace, in baza normei de hrana zilnica stabilita conform 

prezentei metodologii. 

Consiliul local poate aproba, prin hotarare, acordarea normei de hrana pentru 

personalul politiei locale, in limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonantei 

Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din 

sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei hotarari. 

In intelesul prezentei hotarari, norma de hrana reprezinta alocatia de hrana zilnica de 

care beneficiaza personalul politiei locale in activitate, in limita plafoanelor calorice.

Normele de hrana zilnice pentru personalul politiei locale sunt urmatoarele:

norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul 

politiei locale in activitate prevazut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr

155/2010, republicata, cu completarile ulterioare, si personalul de conducere;

norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul 

politiei locale in activitate prevazut la art. 14 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 

155/2010, republicata, cu completarile ulterioare; 

norma nr. 12 „B”, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, n

pentru personalul politiei locale in activitate care lucreaza in ture sau schimburi.

Norma de hrana se poate acorda prin hotararea consiliului local, in natura si/sau bani, 

dupa cum urmeaza: 

, respectiv: 

prin unitati de servire proprii; 

prin servicii externalizate catre operatori economici, pe baza criteriilor de 

eficienta economica, cu respectarea legislatiei specifice achizitiilor publice;

, respectiv alocatie valorica zilnica, ce reprezinta valoarea financiara a 

e hrana, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

anterioare beneficiaza si personalul incadrat pe o perioada 

determinata pe posturi devenite temporar vacante, ca urmare a suspendarii, in 

conditiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului politiei locale.

Alocatia valorica a normei de hrana, precum si actualizarea acesteia conform legii se 

aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, care se 

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Legea politiei locale a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a 

alin. (1) din Legea politiei locale nr. 

incadrat potrivit dispozitiilor art. 14 din Legea politiei locale nr. 

155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, poate beneficia de 

, pe timp de pace, in baza normei de hrana zilnica stabilita conform 

Consiliul local poate aproba, prin hotarare, acordarea normei de hrana pentru 

onform prevederilor Ordonantei 

Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din 

sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu 

norma de hrana reprezinta alocatia de hrana zilnica de 

, in limita plafoanelor calorice. 

sunt urmatoarele: 

, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul 

politiei locale in activitate prevazut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

155/2010, republicata, cu completarile ulterioare, si personalul de conducere; 

, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul 

activitate prevazut la art. 14 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 

, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, norma suplimentara 

pentru personalul politiei locale in activitate care lucreaza in ture sau schimburi. 

, in natura si/sau bani, 

prin servicii externalizate catre operatori economici, pe baza criteriilor de 

eficienta economica, cu respectarea legislatiei specifice achizitiilor publice; 

, respectiv alocatie valorica zilnica, ce reprezinta valoarea financiara a 

beneficiaza si personalul incadrat pe o perioada 

, ca urmare a suspendarii, in 

sonalului politiei locale. 

, precum si actualizarea acesteia conform legii se 

aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, care se 
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Principalele prevederi 

� In termen de o zi lucratoare de la incasarea oricarei sume in contul beneficiarului 

programului ulterior trecerii la restanta a intregii finantari garantate, 

finantatoare transmite solicitarea de modificare a cererii de plata

F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garantiei printr

decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei. 

Addendumul urmeaza regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de 

plata. 

� Addendumul se comunica institutiei de credit finantatoare si M.F.P.

acestuia de catre F.N.G.C.I.M.M. pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel 

mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original, cu respectarea unui 

termen de doua zile lucratoare necesare efectuarii platii de catre M.F.R si fara a

depasi termenul maxim de 5 zile calendaristice pentru efectuarea platii garantiei.

� Institutia de credit finantatoare poate aproba retragerea cererii de plata cu 

respectarea conditiilor programului

dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei daca solicitarea privind retragerea 

cererii de plata a fost transmisa pana in a 85

beneficiarului la plata principalului.

Au fost aduse modificari Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 

privind Programul de garantare a creditelor pentru IMM

Principalele prevederi 

� GNM este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari 

publici numiti in functii publice specifice

sanctionare, de suspendare/incetare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii 

mediului sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare 

emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului si a masurilor stabilite 

notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control.

� Comisarul general conduce aparatul de lucru al GNM

personalul acestuia, in conditiile legii.

� In cazul absentei comisarului general

in imposibilitate temporara de a

te, precum si celelalte atributii care revin comisarului general se exercita in numele a

tuia de catre unul dintre comisarii genera

H.G. privind organizarea s

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

 

In Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2015 a fost publicata 

190/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind 

Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 936/2013. 

 

n termen de o zi lucratoare de la incasarea oricarei sume in contul beneficiarului 

lterior trecerii la restanta a intregii finantari garantate, 

finantatoare transmite solicitarea de modificare a cererii de plata

F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garantiei printr

de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei. 

Addendumul urmeaza regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de 

Addendumul se comunica institutiei de credit finantatoare si M.F.P.

ia de catre F.N.G.C.I.M.M. pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel 

mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original, cu respectarea unui 

termen de doua zile lucratoare necesare efectuarii platii de catre M.F.R si fara a

depasi termenul maxim de 5 zile calendaristice pentru efectuarea platii garantiei.

Institutia de credit finantatoare poate aproba retragerea cererii de plata cu 

respectarea conditiilor programului. F.N.G.C.I.M.M. revoca decizia de aprobare sau, 

z, de respingere a cererii de plata a garantiei daca solicitarea privind retragerea 

cererii de plata a fost transmisa pana in a 85-a zi calendaristica de restanta a 

beneficiarului la plata principalului. 

Au fost aduse modificari Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 

privind Programul de garantare a creditelor pentru IMM

In Monitorul Oficial nr. 201 din 26 martie 2015 a fost publicata 

170/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

1.005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale 

Mediu. 

 

 

GNM este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari 

publici numiti in functii publice specifice, in conditiile legii, care pot lua masur

sanctionare, de suspendare/incetare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii 

mediului sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare 

emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului si a masurilor stabilite 

notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control. 

Comisarul general conduce aparatul de lucru al GNM, numeste si elibereaza din functie 

personalul acestuia, in conditiile legii. 

cazul absentei comisarului general, precum si in cazul in care comisarul general se afla 

in imposibilitate temporara de a-si exercita functia, calitatea de ordonator tertiar de cre

te, precum si celelalte atributii care revin comisarului general se exercita in numele a

tuia de catre unul dintre comisarii generali adjuncti desemnat prin decizie in acest sens

H.G. privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

 a suferit modificari 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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ost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind 

Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, 

n termen de o zi lucratoare de la incasarea oricarei sume in contul beneficiarului 

lterior trecerii la restanta a intregii finantari garantate, institutia de credit 

finantatoare transmite solicitarea de modificare a cererii de plata, in baza careia 

F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garantiei printr-un addendum la 

de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei. 

Addendumul urmeaza regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de 

Addendumul se comunica institutiei de credit finantatoare si M.F.P. in ziua aprobarii 

ia de catre F.N.G.C.I.M.M. pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel 

mult doua zile lucratoare, sa se transmita si documentul in original, cu respectarea unui 

termen de doua zile lucratoare necesare efectuarii platii de catre M.F.R si fara a se 

depasi termenul maxim de 5 zile calendaristice pentru efectuarea platii garantiei. 

Institutia de credit finantatoare poate aproba retragerea cererii de plata cu 

. F.N.G.C.I.M.M. revoca decizia de aprobare sau, 

z, de respingere a cererii de plata a garantiei daca solicitarea privind retragerea 

a zi calendaristica de restanta a 

Au fost aduse modificari Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 

privind Programul de garantare a creditelor pentru IMM 

In Monitorul Oficial nr. 201 din 26 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

1.005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de 

GNM este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari 

, in conditiile legii, care pot lua masuri de 

sanctionare, de suspendare/incetare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii 

mediului sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare 

emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului si a masurilor stabilite in 

, numeste si elibereaza din functie 

are comisarul general se afla 

si exercita functia, calitatea de ordonator tertiar de credi-

te, precum si celelalte atributii care revin comisarului general se exercita in numele aces-

li adjuncti desemnat prin decizie in acest sens. 

i functionarea Garzii Nationale de Mediu 
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Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare stabileste cadrul de reglem

libera circulatie si punerea in functiune pe teritoriul Romaniei a echipamentelor radio 

si a echipamentelor terminale de comunicatii electronice

evaluare a conformitatii si de marcare a acestor

� Prezenta hotarare nu se aplica aparatelor utilizate exclusiv in cadrul activitatilor din 

domeniul apararii nationale

protectiei intereselor economice ale statului, daca aceste interese se refera 

securitatea nationala, precum si in cadrul activitatilor statului din domeniul dreptului 

penal. 

Notificarea si publicarea specificatiilor de interfata

� Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

in continuareANCOM,

masura in care interfetele mentionate nu au fost notificate in temeiul prevederilor 

Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de 

stabilire a unei proceduri

reglementarilor tehnice.

� ANCOM notifica Comisiei Europene tipurile de interfete oferite in Romania de catre 

furnizorii de retele publice de comunicatii electronice

Punerea in functiune a echipamentelor radio si a echipamentelor 

terminale de comunicatii electronice

Principalele prevederi 

� Se stabileste taxa de autorizare in cuantum de 621 lei

cu metale pretioase si pietre pretioase prevazute la art. 2 pct. 2

urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor 

pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Taxa de viza anuala reprezinta 25% din valoarea taxei de autorizare

vizarii, pentru fiecare operatiune autorizata. Taxa de viza anuala nu se restituie.

� Viza anuala se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei pentru efectuarea 

de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

� Perioada de valabilitate a vizei

data aplicarii ei. 

Stabilirea taxei de autorizare percepute de ANPC

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. 202 din 26 martie 2015 a fost publicata 

130/2015 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de co

municatii electronice si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora.

 

Prezenta hotarare stabileste cadrul de reglementare pentru introducerea pe piata, 

libera circulatie si punerea in functiune pe teritoriul Romaniei a echipamentelor radio 

si a echipamentelor terminale de comunicatii electronice, precum si procedurile de 

evaluare a conformitatii si de marcare a acestora. 

nu se aplica aparatelor utilizate exclusiv in cadrul activitatilor din 

domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, inclusiv cel al 

protectiei intereselor economice ale statului, daca aceste interese se refera 

securitatea nationala, precum si in cadrul activitatilor statului din domeniul dreptului 

Notificarea si publicarea specificatiilor de interfata 

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

in continuareANCOM, notifica Comisiei Europene interfetele radio reglementate, in 

masura in care interfetele mentionate nu au fost notificate in temeiul prevederilor 

Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de 

stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si 

reglementarilor tehnice. 

ANCOM notifica Comisiei Europene tipurile de interfete oferite in Romania de catre 

furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. 

Punerea in functiune a echipamentelor radio si a echipamentelor 

terminale de comunicatii electronice 

In Monitorul Oficial nr. 203 din 26 martie 2015 a fost publicat 

nr. 99/2015 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 

privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea 

Nationala pentru Protectia Consumatorilor. 

 

 

taxa de autorizare in cuantum de 621 lei pentru fiecare dintre operatiunile 

cu metale pretioase si pietre pretioase prevazute la art. 2 pct. 2

urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor 

pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxa de viza anuala reprezinta 25% din valoarea taxei de autorizare

vizarii, pentru fiecare operatiune autorizata. Taxa de viza anuala nu se restituie.

Viza anuala se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei pentru efectuarea 

de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase. 

itate a vizei se intinde pana la implinirea unui an calendaristic de la 

Stabilirea taxei de autorizare percepute de ANPC

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

din 26 martie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind echipamentele radio si echipamentele terminale de co-

nicatii electronice si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora. 

introducerea pe piata, 

libera circulatie si punerea in functiune pe teritoriul Romaniei a echipamentelor radio 

, precum si procedurile de 

nu se aplica aparatelor utilizate exclusiv in cadrul activitatilor din 

, ordinii publice si sigurantei nationale, inclusiv cel al 

protectiei intereselor economice ale statului, daca aceste interese se refera la 

securitatea nationala, precum si in cadrul activitatilor statului din domeniul dreptului 

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita 

notifica Comisiei Europene interfetele radio reglementate, in 

masura in care interfetele mentionate nu au fost notificate in temeiul prevederilor 

Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de 

pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si 

ANCOM notifica Comisiei Europene tipurile de interfete oferite in Romania de catre 

Punerea in functiune a echipamentelor radio si a echipamentelor 

In Monitorul Oficial nr. 203 din 26 martie 2015 a fost publicat Ordinul 

al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 

i de autorizare percepute de Autoritatea 

pentru fiecare dintre operatiunile 

cu metale pretioase si pietre pretioase prevazute la art. 2 pct. 2 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor 

pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Taxa de viza anuala reprezinta 25% din valoarea taxei de autorizare in vigoare la data 

vizarii, pentru fiecare operatiune autorizata. Taxa de viza anuala nu se restituie. 

Viza anuala se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei pentru efectuarea 

se intinde pana la implinirea unui an calendaristic de la 

Stabilirea taxei de autorizare percepute de ANPC 
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Principalele prevederi 

� Luand in considerare proiectul de opinie nr. 4c

afaceri europene in sedinta din 10 martie 2015

ingrijorare de faptul ca redresarea economica din Uniunea Europeana a incetinit in 

cursul anului 2014, de agravarea tendintelor deflationiste si de cresterea economica 

nesatisfacatoare si inegala la nivelul Uniunii Europene, in conditiile mentinerii unei rate 

record a somajului de aproape 12%.

� Camera Deputatilor subliniaza ca radiografia cresterii economi

sinteza cuprinzatoare a evolutiei Uniunii Europene

indicatorilor macroeconomici, dar ca, pentru a servi drept baza unui raspuns adecvat la 

factorii ce afecteaza situatia socioeconomica a Uniunii Eur

identificarea mai detaliata a cauzelor dificultatilor in revenire si stabilizare.

� Camera Deputatilor sustine abordarea Comisiei Europene bazata pe trei piloni 

principali, anume: 

continuarea consolidarii fiscale favorabile cresterii

punctelor de vedere economice exista riscul ca abordarea sa se indeparteze atat de 

aspectele sociale ale coeziunii, cat si de tendintele noii economii eme

� Camera Deputatilor reaminteste faptul ca Semestrul european, introdus in 2010, 

instituie un ciclu anual de coordonare a politicilor economice

adaugata a analizei detaliate a planurilor reformelor bugetare, macroeconomice si 

structurale. 

� Camera Deputatilor saluta dorinta Comisiei Europene de deschidere a procesului 

Semestrului european catre alti actori si sporirea angajamentului acestora

spori legitimitatea democratica; din aceasta perspectiva, o abordare a analizei d

dimensiunea politica a Uniunii Europene, care sa treaca dincolo de aspectele 

economice, ar fi facilitat un aport structurat al parlamentelor nationale la dezbatere. In 

acest sens recomanda Comisiei Europene sa includa in viitoarea sa analiza a crest

sectiune dedicata principalelor puncte de interes din perspectiva parlamentara, ale 

carei orientari sa fie stabilite prin consultare timpurie cu parlamentele nationale si 

eventual, cu Parlamentul European.

Investitiile 

� Comunicarea subliniaza ca „

Din cauza crizei, nivelul investitiilor a scazut cu aproximativ 430 de miliarde EUR fata 

de nivelul maxim atins in 2007 

este chiar si mai dramatica. Conform previziunilor de toamna ale Comisiei, nivelul scazut 

al investitiilor franeaza redresarea fragila a UE”. Camera Deputatilor sesizeaza ca 

aceasta comparatie reliefeaza o scadere a investitiilor, dar surprinde prea putin tendinta 

pe termen lung, mai ales in legatura cu schimbarile structurale ale economiei mondiale, 

inclusiv ca urmare a integrarii economice euroatlantice prin intermediul Parteneriatului 

transatlantic de comert si investitii.

Analiza anuala a cresterii pentru 2015

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

 

In Monitorul Oficial nr. 204 din 27 martie 2015 a f

Hotararea nr. 25/2015 a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul 

European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si 

Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii 

— Analiza anuala a cresterii pentru 2015, COM 902 (2014) 

cu documentele asociate la aceasta. 

 

d in considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/181, adoptat de Comisia pentru 

afaceri europene in sedinta din 10 martie 2015, Camera Deputatilor ia act cu 

ingrijorare de faptul ca redresarea economica din Uniunea Europeana a incetinit in 

, de agravarea tendintelor deflationiste si de cresterea economica 

nesatisfacatoare si inegala la nivelul Uniunii Europene, in conditiile mentinerii unei rate 

record a somajului de aproape 12%. 

Camera Deputatilor subliniaza ca radiografia cresterii economice prezentate este o 

sinteza cuprinzatoare a evolutiei Uniunii Europene vazuta in principal prin intermediul 

indicatorilor macroeconomici, dar ca, pentru a servi drept baza unui raspuns adecvat la 

factorii ce afecteaza situatia socioeconomica a Uniunii Europene, ar fi fost nevoie de 

identificarea mai detaliata a cauzelor dificultatilor in revenire si stabilizare.

Camera Deputatilor sustine abordarea Comisiei Europene bazata pe trei piloni 

, anume: sustinerea investitiilor, accelerarea reformelor s

continuarea consolidarii fiscale favorabile cresterii, dar considera ca prin prevalenta 

punctelor de vedere economice exista riscul ca abordarea sa se indeparteze atat de 

aspectele sociale ale coeziunii, cat si de tendintele noii economii eme

Camera Deputatilor reaminteste faptul ca Semestrul european, introdus in 2010, 

instituie un ciclu anual de coordonare a politicilor economice si apreciaza valoarea 

adaugata a analizei detaliate a planurilor reformelor bugetare, macroeconomice si 

Camera Deputatilor saluta dorinta Comisiei Europene de deschidere a procesului 

Semestrului european catre alti actori si sporirea angajamentului acestora

spori legitimitatea democratica; din aceasta perspectiva, o abordare a analizei d

dimensiunea politica a Uniunii Europene, care sa treaca dincolo de aspectele 

economice, ar fi facilitat un aport structurat al parlamentelor nationale la dezbatere. In 

acest sens recomanda Comisiei Europene sa includa in viitoarea sa analiza a crest

sectiune dedicata principalelor puncte de interes din perspectiva parlamentara, ale 

carei orientari sa fie stabilite prin consultare timpurie cu parlamentele nationale si 

eventual, cu Parlamentul European. 

Comunicarea subliniaza ca „este necesar si urgent sa se stimuleze investitiile in Europa

Din cauza crizei, nivelul investitiilor a scazut cu aproximativ 430 de miliarde EUR fata 

de nivelul maxim atins in 2007 — o prabusire cu 15%. In unele state membre, diferenta 

matica. Conform previziunilor de toamna ale Comisiei, nivelul scazut 

al investitiilor franeaza redresarea fragila a UE”. Camera Deputatilor sesizeaza ca 

aceasta comparatie reliefeaza o scadere a investitiilor, dar surprinde prea putin tendinta 

ng, mai ales in legatura cu schimbarile structurale ale economiei mondiale, 

inclusiv ca urmare a integrarii economice euroatlantice prin intermediul Parteneriatului 

transatlantic de comert si investitii. 

Analiza anuala a cresterii pentru 2015 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 204 din 27 martie 2015 a fost publicata 

a Camerei Deputatilor privind aprobarea opiniei 

referitoare la Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul 

European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si 

Banca Europeana de Investitii 

Analiza anuala a cresterii pentru 2015, COM 902 (2014) —, impreuna 

19/181, adoptat de Comisia pentru 

, Camera Deputatilor ia act cu 

ingrijorare de faptul ca redresarea economica din Uniunea Europeana a incetinit in 

, de agravarea tendintelor deflationiste si de cresterea economica 

nesatisfacatoare si inegala la nivelul Uniunii Europene, in conditiile mentinerii unei rate 

ce prezentate este o 

vazuta in principal prin intermediul 

indicatorilor macroeconomici, dar ca, pentru a servi drept baza unui raspuns adecvat la 

opene, ar fi fost nevoie de 

identificarea mai detaliata a cauzelor dificultatilor in revenire si stabilizare. 

Camera Deputatilor sustine abordarea Comisiei Europene bazata pe trei piloni 

sustinerea investitiilor, accelerarea reformelor structurale si 

, dar considera ca prin prevalenta 

punctelor de vedere economice exista riscul ca abordarea sa se indeparteze atat de 

aspectele sociale ale coeziunii, cat si de tendintele noii economii emergente. 

Camera Deputatilor reaminteste faptul ca Semestrul european, introdus in 2010, 

si apreciaza valoarea 

adaugata a analizei detaliate a planurilor reformelor bugetare, macroeconomice si 

Camera Deputatilor saluta dorinta Comisiei Europene de deschidere a procesului 

Semestrului european catre alti actori si sporirea angajamentului acestora, pentru a 

spori legitimitatea democratica; din aceasta perspectiva, o abordare a analizei dinspre 

dimensiunea politica a Uniunii Europene, care sa treaca dincolo de aspectele 

economice, ar fi facilitat un aport structurat al parlamentelor nationale la dezbatere. In 

acest sens recomanda Comisiei Europene sa includa in viitoarea sa analiza a cresterii o 

sectiune dedicata principalelor puncte de interes din perspectiva parlamentara, ale 

carei orientari sa fie stabilite prin consultare timpurie cu parlamentele nationale si 

e necesar si urgent sa se stimuleze investitiile in Europa. 

Din cauza crizei, nivelul investitiilor a scazut cu aproximativ 430 de miliarde EUR fata 

o prabusire cu 15%. In unele state membre, diferenta 

matica. Conform previziunilor de toamna ale Comisiei, nivelul scazut 

al investitiilor franeaza redresarea fragila a UE”. Camera Deputatilor sesizeaza ca 

aceasta comparatie reliefeaza o scadere a investitiilor, dar surprinde prea putin tendinta 

ng, mai ales in legatura cu schimbarile structurale ale economiei mondiale, 

inclusiv ca urmare a integrarii economice euroatlantice prin intermediul Parteneriatului 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Programul de lucru pentru 

paliere: Locuri de munca, crestere, investitii, Piata unica digitala, Uniunea energiei si 

schimbarile climatice, Piata interna, Uniunea economica si monetara, Acordul de liber 

schimb UE—SUA, Justitie

Schimbari democratice.

� Prioritatile din Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015

comisiile permanente ale Senatului sunt prevazute in anexa care face parte integranta 

din prezenta hotarare.

NOI INITIATIVE 

  

Un nou impuls pentru locuri de munca, crestere si 

investitii

1. 

Planul de 

investitii pentru 

Europa: 

concretizarea 

acestei initiative 

intr-un act 

legislativ 

Legislativa

2. 

Promovarea 

integrarii pe 

piata fortei de 

munca si 

a capacitatii de 

insertie 

profesionala 

Legislativa/Fara 

caracter legislativ

3. 

Evaluare la 

jumatatea 

perioadei 

a Strategiei 

Europa 2020 

Fara 

caracterlegislativ

Informare

Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015

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. 205 din 27 martie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 20/2015 a Senatului Romaniei privind Raportul la 

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 

(2014) 910. 

 

Principalele prevederi 

Programul de lucru pentru anul 2015 adoptat de Comisia Europeana

paliere: Locuri de munca, crestere, investitii, Piata unica digitala, Uniunea energiei si 

schimbarile climatice, Piata interna, Uniunea economica si monetara, Acordul de liber 

SUA, Justitie si drepturi fundamentale, Migratie, UE ca actor global si 

Schimbari democratice. 

Prioritatile din Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015

comisiile permanente ale Senatului sunt prevazute in anexa care face parte integranta 

in prezenta hotarare. 

Un nou impuls pentru locuri de munca, crestere si 

investitii 

Legislativa 

Printre actiunile prin care s-a dat curs acestei 

initiative se numara instituirea Fondului 

european pentru investitii strategice (FEIS), 

promovarea cooperarii cu bancile nationale de 

promovare economica si imbunatatirea 

accesului IMM-urilor la finantare. 

ativa/Fara 

caracter legislativ 

Pachet de masuri ce vizeaza sprijinirea statelor 

membre in ceea ce priveste insertia 

profesionala a somerilor, in special a celor pe 

termen mai lung si a somerilor tineri, si in ceea 

ce priveste dezvoltarea unei forte de munca 

calificate. Acest pachet va include masuri de 

monitorizare a punerii in aplicare a Initiativei 

privind ocuparea fortei de munca in randul 

tinerilor, o propunere de recomandare 

a Consiliului privind integrarea somerilor pe 

termen lung, precum si masuri de promovare 

a dezvoltarii competentelor. 

caracterlegislativ 

e 

Imbunatatirea si actualizarea Strategiei Europa 

2020, pe baza invatamintelor desprinse din 

primii patru ani de aplicare a strategiei, si 

asigurarea faptului ca aceasta reprezinta 

o strategie postcriza eficace pentru crestere 

economica si locuri de munca in Europa. 

Initiativa da curs rezultatelor celei mai recente 

consultari publice. 

Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 205 din 27 martie 2015 a fost publicata 

a Senatului Romaniei privind Raportul la 

Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 — COM 

anul 2015 adoptat de Comisia Europeana se axeaza pe zece 

paliere: Locuri de munca, crestere, investitii, Piata unica digitala, Uniunea energiei si 

schimbarile climatice, Piata interna, Uniunea economica si monetara, Acordul de liber 

si drepturi fundamentale, Migratie, UE ca actor global si 

Prioritatile din Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 selectate de 

comisiile permanente ale Senatului sunt prevazute in anexa care face parte integranta 

 

Comisia pentru afaceri 

europene Comisia 

pentru buget, finante, 

activitate bancara si 

piata de capital 

Comisia economica, 

industrii si 

serviciiComisia pentru 

privatizare si 

administrarea activelor 

statului 

Comisia pentru afaceri 

europene Comisia 

economica, industrii si 

serviciiComisia pentru 

munca, familie si 

protectie sociala 

Comisia pentru afaceri 

europene Comisia 

pentru buget, finante, 

activitate bancara si 

piata de capital 

Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 
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In Monitorul Oficial nr. 203 din 26 martie 2015 a fost publicata 

nr. 100/2015

organizare si

implementarii Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 

2014

 

Principalele prevederi 

� Comitetul national pentru coordonarea implementarii Strategiei pentru consolidarea 

administratiei publice 2014

nationala de coordonare, fara personalitate juridica, cu rol decizion

procesul de implementare, monitorizare si evaluare a Strategiei pentru consolidarea 

administratiei publice 2014

� CNCISCAP se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 

909/2014 privind aprobarea Strategi

2014—2020 si constituirea Comitetului national pentru coordonarea implementarii 

Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 2014

prezentului regulament.

� Durata mandatului CNCISCAP

consolidarea administratiei publice 2014

Componenta CNCISCAP

� CNCISCAP este format din prim

cate un reprezentant, la nivel de ministru sa

riei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului 

pentru Societatea Informationala si Ministe

� In situatiile in care prim

rea CNCISCAP este realizata de catre ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

� Membrii sunt titulari sau supleanti

supleant, la nivel de secretar general/director general/director sau echivalent al 

acestora. In situatii exceptionale, in caz de indisponibilitate atat a membrului titular, cat 

si a supleantului sau, institutia reprez

responsabilitatea participarii la reuniune, cu toate drepturile si obligatiile prevazute prin 

regulament. Mandatul se transmite in scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP cu cel 

putin 3 zile inaintea datei reuniunii CNC

� Nominalizarea si retragerea nominalizarii reprezentantilor institutiilor

anterior se fac de catre conducatorul entitatii respective si se comunica in scris 

Secretariatului tehnic al CNCISCAP in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii

decizii. 

� Componenta institutionala a CNCISCAP

stabilesc prin hotarare a Guvernului. Componenta nominala a CNCISCAP se stabileste pe 

baza nominalizarilor facute de catre fiecare entitate reprezentata in

� La sedintele CNCISCAP

participe si reprezentanti ai altor ministere sau organe de specialitate ale 

administratiei publice centrale

autoritatilor administratiei publice locale, ai societatii civile sau ai institutiilor europene.

Organizarea Comitetului national pentru coordonarea implementarii 

Strategiei pentru consolidarea administratiei publice

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

 

In Monitorul Oficial nr. 203 din 26 martie 2015 a fost publicata 

nr. 100/2015 a Prim-Ministrului privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al Comitetului national pentru coordonarea 

implementarii Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 

2014-2020. 

 

 

Comitetul national pentru coordonarea implementarii Strategiei pentru consolidarea 

administratiei publice 2014-2020 (denumit in continuare CNCISCAP) este structura 

nationala de coordonare, fara personalitate juridica, cu rol decizion

procesul de implementare, monitorizare si evaluare a Strategiei pentru consolidarea 

administratiei publice 2014-2020. 

CNCISCAP se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 

privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 

2020 si constituirea Comitetului national pentru coordonarea implementarii 

Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020, precum si ale 

prezentului regulament. 

Durata mandatului CNCISCAP coincide cu perioada de implementare a Strategiei pentru 

consolidarea administratiei publice 2014-2020. 

Componenta CNCISCAP 

CNCISCAP este format din prim-ministru, in calitate de coordonator al CNCISCAP

cate un reprezentant, la nivel de ministru sau de secretar de stat, din cadrul Cancela

Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului 

pentru Societatea Informationala si Ministerului Finantelor Publice. 

situatiile in care prim-ministrul nu poate participa la reuniunile CNCISCAP

rea CNCISCAP este realizata de catre ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Membrii sunt titulari sau supleanti. Fiecare membru titular are dreptul la un singur 

supleant, la nivel de secretar general/director general/director sau echivalent al 

acestora. In situatii exceptionale, in caz de indisponibilitate atat a membrului titular, cat 

si a supleantului sau, institutia reprezentata poate delega unui inlocuitor 

responsabilitatea participarii la reuniune, cu toate drepturile si obligatiile prevazute prin 

regulament. Mandatul se transmite in scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP cu cel 

putin 3 zile inaintea datei reuniunii CNCISCAP. 

Nominalizarea si retragerea nominalizarii reprezentantilor institutiilor

se fac de catre conducatorul entitatii respective si se comunica in scris 

Secretariatului tehnic al CNCISCAP in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii

Componenta institutionala a CNCISCAP, precum si orice modificare adusa acesteia se 

stabilesc prin hotarare a Guvernului. Componenta nominala a CNCISCAP se stabileste pe 

baza nominalizarilor facute de catre fiecare entitate reprezentata in CNCISCAP.

La sedintele CNCISCAP, in functie de tematica supusa dezbaterii, 

participe si reprezentanti ai altor ministere sau organe de specialitate ale 

administratiei publice centrale, precum si reprezentanti ai structurilor asociative 

autoritatilor administratiei publice locale, ai societatii civile sau ai institutiilor europene.

Organizarea Comitetului national pentru coordonarea implementarii 

Strategiei pentru consolidarea administratiei publice

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 203 din 26 martie 2015 a fost publicata Decizia 

Ministrului privind aprobarea Regulamentului de 

functionare al Comitetului national pentru coordonarea 

implementarii Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 

Comitetul national pentru coordonarea implementarii Strategiei pentru consolidarea 

(denumit in continuare CNCISCAP) este structura 

nationala de coordonare, fara personalitate juridica, cu rol decizional strategic in 

procesul de implementare, monitorizare si evaluare a Strategiei pentru consolidarea 

CNCISCAP se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 

ei pentru consolidarea administratiei publice 

2020 si constituirea Comitetului national pentru coordonarea implementarii 

2020, precum si ale 

coincide cu perioada de implementare a Strategiei pentru 

, in calitate de coordonator al CNCISCAP, si din 

, din cadrul Cancela-

Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului 

ministrul nu poate participa la reuniunile CNCISCAP, coordona-

rea CNCISCAP este realizata de catre ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. 

embru titular are dreptul la un singur 

supleant, la nivel de secretar general/director general/director sau echivalent al 

acestora. In situatii exceptionale, in caz de indisponibilitate atat a membrului titular, cat 

entata poate delega unui inlocuitor 

responsabilitatea participarii la reuniune, cu toate drepturile si obligatiile prevazute prin 

regulament. Mandatul se transmite in scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP cu cel 

Nominalizarea si retragerea nominalizarii reprezentantilor institutiilor prevazute 

se fac de catre conducatorul entitatii respective si se comunica in scris 

Secretariatului tehnic al CNCISCAP in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii acestei 

, precum si orice modificare adusa acesteia se 

stabilesc prin hotarare a Guvernului. Componenta nominala a CNCISCAP se stabileste pe 

CNCISCAP. 

, in functie de tematica supusa dezbaterii, pot fi invitati sa 

participe si reprezentanti ai altor ministere sau organe de specialitate ale 

, precum si reprezentanti ai structurilor asociative ale 

autoritatilor administratiei publice locale, ai societatii civile sau ai institutiilor europene. 

Organizarea Comitetului national pentru coordonarea implementarii 

Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 
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Principalele prevederi 

� Mentiunea „Viza de aprobare

pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de 

apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, pro

riscurile pe care le-

publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea 

prospectului/documentului de oferta in privinta exigentelor legii si

adoptate in aplicarea acesteia» se va inscrie pe coperta prospectului/documentului de 

oferta publica si va fi inclusa in orice alte notificari si comunicate cu caracter publicitar 

facute in legatura cu respectiva oferta publica.

� Prospectul/Documentul de oferta

cu caracter publicitar aferente ofertei publice sunt

� Ulterior aprobarii prospectului de catre A.S.F.

ofertant sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz, operatorului 

pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza 

ori se intentioneaza admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare respective, la data 

publicarii prospectului sau cu cel mult o zi lucratoare anterior publicarii prospectului 

pentru prima data, potrivit art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

� Ulterior aprobarii documentului de oferta de catre A.S.F.

catre ofertant operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare 

pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective, la data publicarii anuntului de 

oferta. 

� Dupa aprobarea documentului de oferta de catre A.S.F.

oferta prin publicarea unui anunt de oferta publica. Anuntul se publica cel putin intr

ziar tiparit sau on-line, de informare generala sau financiara de raspandire nationala si 

contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr

� Prospectul este pus l

intr-una sau mai multe dintre modalitatile prevazute la art. 175 alin. (3) din Legea nr. 

297/2004. 

� Orice comunicat cu caracter publicitar

publicului numai incepand cu data in care prospectul/documentul de oferta este 

disponibil publicului si pana cel tarziu cu o zi lucratoare

� Orice comunicat cu caracter publicitar referitor la oferta

avertisment «Cititi prospectul inainte de a subscrie», intr

observarea sa imediata. in situatia comunicatelor cu caracter publicitar transmise prin 

mijloace audiovizuale acest avertisment trebuie mentionat cel putin verbal.

� In cazul in care termenii finali ai ofertei nu sunt inclusi nici in prospectul de baza, nici 

in cuprinsul vreunui amendament

conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 297/2004. 

ASF a adus modificari Regulamentului CNVM privind emitentii

si operatiunile cu valori mobiliare

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. 206 din 27 martie 2015 a fost publicat 

Regulamentul nr. 3/2015 al ASF pentru modificarea si completarea 

Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu 

valori mobiliare si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind 

exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor 

generale ale actionarilor societatilor comerciale. 

 

Viza de aprobare” aplicata pe prospectul de oferta publica sau, dupa caz, 

pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de 

apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, pro

-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei 

publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea 

prospectului/documentului de oferta in privinta exigentelor legii si

adoptate in aplicarea acesteia» se va inscrie pe coperta prospectului/documentului de 

oferta publica si va fi inclusa in orice alte notificari si comunicate cu caracter publicitar 

facute in legatura cu respectiva oferta publica. 

cumentul de oferta, anuntul de oferta, precum si orice alte comunicate 

cu caracter publicitar aferente ofertei publice sunt redactate cu acelasi caracter.

Ulterior aprobarii prospectului de catre A.S.F., acesta este comunicat de catre emitent, 

persoana care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz, operatorului 

pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza 

ori se intentioneaza admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare respective, la data 

blicarii prospectului sau cu cel mult o zi lucratoare anterior publicarii prospectului 

pentru prima data, potrivit art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. 

Ulterior aprobarii documentului de oferta de catre A.S.F., acesta este comunicat de 

operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare 

pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective, la data publicarii anuntului de 

aprobarea documentului de oferta de catre A.S.F., ofertantul face cunoscuta 

rta prin publicarea unui anunt de oferta publica. Anuntul se publica cel putin intr

line, de informare generala sau financiara de raspandire nationala si 

contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 24. 

Prospectul este pus la dispozitia investitorilor pe toata perioada de derulare a ofertei

una sau mai multe dintre modalitatile prevazute la art. 175 alin. (3) din Legea nr. 

comunicat cu caracter publicitar aferent ofertei publice este adus la cunostinta 

ublicului numai incepand cu data in care prospectul/documentul de oferta este 

disponibil publicului si pana cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de inchiderea ofertei.

comunicat cu caracter publicitar referitor la oferta trebuie sa includa urmatorul

avertisment «Cititi prospectul inainte de a subscrie», intr-un mod care sa asigure 

observarea sa imediata. in situatia comunicatelor cu caracter publicitar transmise prin 

mijloace audiovizuale acest avertisment trebuie mentionat cel putin verbal.

termenii finali ai ofertei nu sunt inclusi nici in prospectul de baza, nici 

in cuprinsul vreunui amendament, termenii finali sunt pusi la dispozitia investitorilor in 

conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 297/2004.  

ASF a adus modificari Regulamentului CNVM privind emitentii

si operatiunile cu valori mobiliare 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

ial nr. 206 din 27 martie 2015 a fost publicat 

pentru modificarea si completarea 

nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu 

nr. 6/2009 privind 

mitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor 

aplicata pe prospectul de oferta publica sau, dupa caz, 

pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de 

apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori 

de incheiat prin acceptarea ofertei 

publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea 

prospectului/documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor 

adoptate in aplicarea acesteia» se va inscrie pe coperta prospectului/documentului de 

oferta publica si va fi inclusa in orice alte notificari si comunicate cu caracter publicitar 

, anuntul de oferta, precum si orice alte comunicate 

redactate cu acelasi caracter. 

, acesta este comunicat de catre emitent, 

persoana care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz, operatorului 

pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza 

ori se intentioneaza admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare respective, la data 

blicarii prospectului sau cu cel mult o zi lucratoare anterior publicarii prospectului 

 

, acesta este comunicat de 

operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare 

pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective, la data publicarii anuntului de 

, ofertantul face cunoscuta 

rta prin publicarea unui anunt de oferta publica. Anuntul se publica cel putin intr-un 

line, de informare generala sau financiara de raspandire nationala si 

a dispozitia investitorilor pe toata perioada de derulare a ofertei, 

una sau mai multe dintre modalitatile prevazute la art. 175 alin. (3) din Legea nr. 

aferent ofertei publice este adus la cunostinta 

ublicului numai incepand cu data in care prospectul/documentul de oferta este 

inainte de inchiderea ofertei. 

trebuie sa includa urmatorul 

un mod care sa asigure 

observarea sa imediata. in situatia comunicatelor cu caracter publicitar transmise prin 

mijloace audiovizuale acest avertisment trebuie mentionat cel putin verbal. 

termenii finali ai ofertei nu sunt inclusi nici in prospectul de baza, nici 

, termenii finali sunt pusi la dispozitia investitorilor in 

ASF a adus modificari Regulamentului CNVM privind emitentii 
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In Monitorul Oficial nr. 197 din 25 martie 2015 a fost publicata 

nr. 1 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ

Recursul in Interesul Legii.

Problema de drept ce a gener

� Prin recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al 

practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la posibilitatea 

instantei de judecata investite cu solutionarea unei actiun

intemeiata pe prevederile art. 50

imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945

acorda reclamantului, in lipsa unui capat de cerere dis

momentul incheierii contractului de vanzare

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute 

in proprietatea statului, cu modificarile ulter

indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examenul jurisprudential

� Intr-o prima orientare jurisprudentiala

in aplicarea art. 129 alin. 6 din Codul de procedura civila de la 1865, s

situatia in care reclamantul nu se incadreaza in ipoteza prevazuta de dispozitiile art. 501 

din Legea nr. 10/2001, 

statueaza cu privire la dreptul la restituirea pretului de piata, ci are dreptul la restituirea 

pretului actualizat, in conditiile art. 50 alin. (2) din lege, insa prin actiunea introductiva 

nu a formulat si un astfel de capat de cerere, temeiul juridic indicat fiind exclusiv art. 

501 din Legea nr. 10/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

impune respingerea actiunii.

� Intr-o a doua opinie

principiului rolului activ al judecatorului, s

este indreptatit la restituirea pretului de piata, ci doar la restituirea pretului platit actua

zat, se impune admiterea in

tanta de judecata aplicarea dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, iar nu respingerea actiunii, intrucat s

situatia partii care nu ar mai putea solicita, ulterior, restituirea pretului actualizat, 

actiunea fiind supusa unui termen de prescriptie instituit de actul normativ mentionat.

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii

Inaltei Curti de Casatie si Justitie si, in consecinta, a stabilit ca:

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 50 alin. (2) si 50

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioa

martie 1945—22 decembrie 1989

cereri in plata pretului de piata, intemeiata pe prevederile art. 50

nr. 10/2001 poate acorda reclamantului pretul actualizat platit la momentul in

contractului de vanzare

reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in 

proprietatea statului, 

de dispozitiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, numai daca s

de cerere distinct in acest sens.

RIL admis: Solutionarea unei actiuni in plata pretului de piata intemeiata 

pe prevederile art. 50

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

 

In Monitorul Oficial nr. 197 din 25 martie 2015 a fost publicata 

nr. 1 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ - Completul competent s

Recursul in Interesul Legii. 

Problema de drept ce a generat practica neunitara 

Prin recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al ICCJ

practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la posibilitatea 

instantei de judecata investite cu solutionarea unei actiuni in plata pretului de piata, 

intemeiata pe prevederile art. 50
1
 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945— 22 decembrie 1989, de a 

acorda reclamantului, in lipsa unui capat de cerere distinct, pretul actualizat platit la 

momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995 

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute 

in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, in cazul in care constata ca fiind 

indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Examenul jurisprudential 

o prima orientare jurisprudentiala, dandu-se eficienta principiului disponibilitatii, 

in aplicarea art. 129 alin. 6 din Codul de procedura civila de la 1865, s

situatia in care reclamantul nu se incadreaza in ipoteza prevazuta de dispozitiile art. 501 

din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

statueaza cu privire la dreptul la restituirea pretului de piata, ci are dreptul la restituirea 

pretului actualizat, in conditiile art. 50 alin. (2) din lege, insa prin actiunea introductiva 

a formulat si un astfel de capat de cerere, temeiul juridic indicat fiind exclusiv art. 

501 din Legea nr. 10/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

impune respingerea actiunii. 

o a doua opinie, in aplicarea art. 84 din Codul de procedura civila de la 1865 si a 

principiului rolului activ al judecatorului, s-a apreciat ca, in ipoteza in care reclamantul nu 

este indreptatit la restituirea pretului de piata, ci doar la restituirea pretului platit actua

zat, se impune admiterea in parte a pretentiilor sale, facandu-se, din oficiu, de catre ins

ta de judecata aplicarea dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, iar nu respingerea actiunii, intrucat s

situatia partii care nu ar mai putea solicita, ulterior, restituirea pretului actualizat, 

actiunea fiind supusa unui termen de prescriptie instituit de actul normativ mentionat.

a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de c

Inaltei Curti de Casatie si Justitie si, in consecinta, a stabilit ca: 

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 50 alin. (2) si 50
1
 alin. (1) din Legea nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioa

22 decembrie 1989, instanta de judecata investita cu solutionarea unei 

cereri in plata pretului de piata, intemeiata pe prevederile art. 50
1

poate acorda reclamantului pretul actualizat platit la momentul in

contractului de vanzare-cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995

reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in 

proprietatea statului, in cazul in care constata ca fiind indeplinite conditiile prevazute

de dispozitiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, numai daca s-a formulat un capat 

de cerere distinct in acest sens. 

RIL admis: Solutionarea unei actiuni in plata pretului de piata intemeiata 

pe prevederile art. 501 din Legea nr. 10/2001

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 197 din 25 martie 2015 a fost publicata Decizia 

Completul competent sa judece 

ICCJ s-a aratat ca in 

practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la posibilitatea 

i in plata pretului de piata, 

privind regimul juridic al unor 

22 decembrie 1989, de a 

tinct, pretul actualizat platit la 

cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995 

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute 

ioare, in cazul in care constata ca fiind 

indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, 

se eficienta principiului disponibilitatii, 

in aplicarea art. 129 alin. 6 din Codul de procedura civila de la 1865, s-a apreciat ca, in 

situatia in care reclamantul nu se incadreaza in ipoteza prevazuta de dispozitiile art. 501 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

statueaza cu privire la dreptul la restituirea pretului de piata, ci are dreptul la restituirea 

pretului actualizat, in conditiile art. 50 alin. (2) din lege, insa prin actiunea introductiva 

a formulat si un astfel de capat de cerere, temeiul juridic indicat fiind exclusiv art. 

501 din Legea nr. 10/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

de procedura civila de la 1865 si a 

a apreciat ca, in ipoteza in care reclamantul nu 

este indreptatit la restituirea pretului de piata, ci doar la restituirea pretului platit actuali-

se, din oficiu, de catre ins-

ta de judecata aplicarea dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, iar nu respingerea actiunii, intrucat s-ar ingreuna 

situatia partii care nu ar mai putea solicita, ulterior, restituirea pretului actualizat, 

actiunea fiind supusa unui termen de prescriptie instituit de actul normativ mentionat. 

formulat de Colegiul de conducere al 

alin. (1) din Legea nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 

instanta de judecata investita cu solutionarea unei 
1
 alin. (1) din Legea 

poate acorda reclamantului pretul actualizat platit la momentul incheierii 

cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995 pentru 

reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in 

in cazul in care constata ca fiind indeplinite conditiile prevazute 

a formulat un capat 

RIL admis: Solutionarea unei actiuni in plata pretului de piata intemeiata 

din Legea nr. 10/2001 
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Problema de drept ce a generat practica neunitara

� Prin recursul in interesul legii formulat, in temeiul art. 514 din Codul de procedura civila, 

Avocatul Poporului a solicitat ICCJ sa se pronunte asupra problemei de drept, care a 

fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, privind interpretarea dispozitiilor 

art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si Legii nr. 

455/2001 privind semnatura electronica, republicata, din punctul de vedere al 

semnaturii agentului constatator necesare legalitatii procesului

pentru contraventiile sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale 

din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare3 (denumita in continuare, in 

cuprinsul prezentei decizii, O

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Intr-o orientare jurisprudentiala

constatator, in speta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din

Romania — S.A., atrage nulitatea procesului

constatarea contraventiilor reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002.

� Intr-o alta orientare jurisprudentiala

electronice a agentului constatator, iar nu a celei olografe, nu este de natura sa atraga 

nulitatea procesului-

� Avocatului Poporului

agentului constatator

din Romania — S.A., este de natura sa atraga nulitatea procesului

contraventie incheiat pentru constatarea contraventiilor la Ordonanta Guvernului nr. 

15/2002, pentru argumentele a

� Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa 

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a 

formulat un punct de vedere, in sensul ca prima orientare j

si in spiritul legii, si a solicitat admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei 

decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.

� ICCJ a admis recursul in interesul legii formulat de

a stabilit ca: 

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 din O

juridic al contraventiilor

455/2001 privind sem

nare a contraventiilor, prevazute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002

rea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din 

Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

act normativ, transmise persoanelor sanctionate contraventional pe suport hartie, 

sunt lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator

Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor

sunt lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii

 olografe a agentului constatator

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. 199 din 25 martie 2015 a fost publicata 

nr. 6 din 16 februarie 2015 a ICCJ - Completul competent sa judece 

Recursul in Interesul Legii. 

Problema de drept ce a generat practica neunitara 

in interesul legii formulat, in temeiul art. 514 din Codul de procedura civila, 

Avocatul Poporului a solicitat ICCJ sa se pronunte asupra problemei de drept, care a 

fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, privind interpretarea dispozitiilor 

art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si Legii nr. 

privind semnatura electronica, republicata, din punctul de vedere al 

semnaturii agentului constatator necesare legalitatii procesului-verbal de contraventie, 

u contraventiile sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale 

din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare3 (denumita in continuare, in 

ul prezentei decizii, O.G. nr. 15/2002). 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

o orientare jurisprudentiala s-a retinut ca lipsa semnaturii olografe a agentului 

constatator, in speta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din

S.A., atrage nulitatea procesului-verbal de contraventie incheiat pentru 

constatarea contraventiilor reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002.

o alta orientare jurisprudentiala, instantele au apreciat ca existenta semnaturii 

nice a agentului constatator, iar nu a celei olografe, nu este de natura sa atraga 

-verbal de contraventie, Opinia Avocatului Poporului

Avocatului Poporului si-a exprimat opinia in sensul ca semnatura electronica a 

agentului constatator, in speta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale 

S.A., este de natura sa atraga nulitatea procesului

contraventie incheiat pentru constatarea contraventiilor la Ordonanta Guvernului nr. 

15/2002, pentru argumentele aratate in continuare. 

Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ 

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a 

formulat un punct de vedere, in sensul ca prima orientare jurisprudentiala este in litera 

si in spiritul legii, si a solicitat admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei 

decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.

ICCJ a admis recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regi

juridic al contraventiilor, raportate la dispozitiile art. 4 pct. 1-4 si art. 7 din Legea nr. 

privind semnatura electronica, procesele-verbale de constatare si sanctio

nare a contraventiilor, prevazute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002

rea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din 

a cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile 

si completarile ulterioare, incheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) si (3) din acest 

act normativ, transmise persoanelor sanctionate contraventional pe suport hartie, 

t lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator

verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor

sunt lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii

olografe a agentului constatator 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 199 din 25 martie 2015 a fost publicata Decizia 

Completul competent sa judece 

in interesul legii formulat, in temeiul art. 514 din Codul de procedura civila, 

Avocatul Poporului a solicitat ICCJ sa se pronunte asupra problemei de drept, care a 

fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, privind interpretarea dispozitiilor 

art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si Legii nr. 

privind semnatura electronica, republicata, din punctul de vedere al 

verbal de contraventie, 

u contraventiile sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale 

din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare3 (denumita in continuare, in 

a retinut ca lipsa semnaturii olografe a agentului 

constatator, in speta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 

verbal de contraventie incheiat pentru 

constatarea contraventiilor reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002. 

, instantele au apreciat ca existenta semnaturii 

nice a agentului constatator, iar nu a celei olografe, nu este de natura sa atraga 

verbal de contraventie, Opinia Avocatului Poporului 

a exprimat opinia in sensul ca semnatura electronica a 

, in speta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale 

S.A., este de natura sa atraga nulitatea procesului- verbal de 

contraventie incheiat pentru constatarea contraventiilor la Ordonanta Guvernului nr. 

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a 

urisprudentiala este in litera 

si in spiritul legii, si a solicitat admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei 

decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii. 

Avocatul Poporului si, in consecinta, 

nr. 2/2001 privind regimul 

4 si art. 7 din Legea nr. 

verbale de constatare si sanctio-

nare a contraventiilor, prevazute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002 privind aplica-

rea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din 

a cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile 

incheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) si (3) din acest 

act normativ, transmise persoanelor sanctionate contraventional pe suport hartie, 

t lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator. 

verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor 

sunt lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii 
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In Monitorul Oficial nr. 201 din 26 martie 2015 a fost publicata 

nr. 2/2015 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ

unor chestiuni de drept.

Titularul si obiectul sesizarii

� Curtea de Apel Constanta a dispus

data de 30 septembrie 2014, in Dosarul nr. 2.886/113/2013, aflat pe rolul acestei 

instante, in apel, sesizarea din oficiu a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila, 

prealabile cu privire la urmatoarele chestiuni de drept: daca art. 2 raportat la art. 1 

alin. (2) lit. e) pct. (i) si 

tuturor formelor de discriminare, republicata, 

discriminarea prin stabilirea unui salariu diferit pentru munca egala se poate analiza 

si, daca este cazul, constata si atunci cand angajatii aflati in situatii identice sau 

comparabile, din punctul de vedere al functie

cu angajatori diferiti, institutii publice, dar care au calitatea de ordonator 

secundar/tertiar de credite fata de acelasi ordonator principal de credite

situatia expusa, discriminarea poate rezulta din m

angajatori diferiti si care constituie o practica administrativa neunitara in aplicarea unui 

act normativ; daca in acest caz este relevanta legalitatea acordarii unor drepturi 

salariale altor angajati aflati in situatii

existenta unui tratament discriminatoriu in cazul in care tratamentul mai favorabil al 

unor angajati este rezultatul punerii in executare a unor hotarari judecatoresti prin care 

s-au acordat acestora anumite dre

nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicata, poate si trebuie interpretat in sensul ca persoana care se considera 

discriminata poate solicita acordarea 

a fost lipsita in termenul legal de prescriptie extinctiva.

Punctul de vedere al completului de judecata cu privire la dezlegarea chestiunii de 

� Completul de judecata care a sesizat Inalta Curte de 

punct de vedere cu privire la dezlegarea chestiunii de drept respective, rezumandu

a sustine necesitatea sesizarii, in temeiul art. 519 din Codul de procedura civila.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis in

Apel Constanta — Sectia I civila in Dosarul nr. 2.886/113/2013 privind pronuntarea unei 

hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor 

art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) li

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, si in consecinta a stabilit ca:

� In aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct.

Guvernului nr. 137/2000privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, punerea in executare a hotararilor judecatoresti prin care s

au acordat unor angajati anumite drepturi salariale nu rep

discriminatoriu al celorlalti angajati.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins in rest sesizarea ca inadmisibila.

ICCJ: Punerea in executare a hotararilor judecatoresti 

prin care s

nu reprezinta un tratament discriminatoriu

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania.
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nr. 2/2015 din 19 ianuarie 2015 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept. 

Titularul si obiectul sesizarii 

Curtea de Apel Constanta a dispus, prin incheierea pronuntata in sedinta 

data de 30 septembrie 2014, in Dosarul nr. 2.886/113/2013, aflat pe rolul acestei 

sesizarea din oficiu a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila, in vederea pronunt

prealabile cu privire la urmatoarele chestiuni de drept: daca art. 2 raportat la art. 1 

alin. (2) lit. e) pct. (i) si alin. (3) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicata, poate si trebuie interpretat in sensul ca 

discriminarea prin stabilirea unui salariu diferit pentru munca egala se poate analiza 

si, daca este cazul, constata si atunci cand angajatii aflati in situatii identice sau 

comparabile, din punctul de vedere al functiei ocupate, au stabilit raporturi de munca 

cu angajatori diferiti, institutii publice, dar care au calitatea de ordonator 

secundar/tertiar de credite fata de acelasi ordonator principal de credite

situatia expusa, discriminarea poate rezulta din masuri privind salarizarea dispuse de 

angajatori diferiti si care constituie o practica administrativa neunitara in aplicarea unui 

act normativ; daca in acest caz este relevanta legalitatea acordarii unor drepturi 

salariale altor angajati aflati in situatii similare sau identice; daca se poate retine 

existenta unui tratament discriminatoriu in cazul in care tratamentul mai favorabil al 

unor angajati este rezultatul punerii in executare a unor hotarari judecatoresti prin care 

au acordat acestora anumite drepturi salariale; daca art. 27 dinOrdonanta Guvernului 

nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicata, poate si trebuie interpretat in sensul ca persoana care se considera 

discriminata poate solicita acordarea de despagubiri egale cu drepturile salariale de care 

a fost lipsita in termenul legal de prescriptie extinctiva. 

Punctul de vedere al completului de judecata cu privire la dezlegarea chestiunii de 

drept 

Completul de judecata care a sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a exprimat un 

punct de vedere cu privire la dezlegarea chestiunii de drept respective, rezumandu

a sustine necesitatea sesizarii, in temeiul art. 519 din Codul de procedura civila.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis in parte sesizarea formulata de Curtea de 

Sectia I civila in Dosarul nr. 2.886/113/2013 privind pronuntarea unei 

hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor 

art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) si alin. (3) si ale art. 27 din Ordonanta 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, si in consecinta a stabilit ca: 

In aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) si alin. (3) din Ordonanta 

Guvernului nr. 137/2000privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, punerea in executare a hotararilor judecatoresti prin care s

au acordat unor angajati anumite drepturi salariale nu reprezinta un tratament 

discriminatoriu al celorlalti angajati. 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins in rest sesizarea ca inadmisibila.

ICCJ: Punerea in executare a hotararilor judecatoresti 

prin care s-au acordat anumite drepturi salariale 

nu reprezinta un tratament discriminatoriu

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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, prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 

data de 30 septembrie 2014, in Dosarul nr. 2.886/113/2013, aflat pe rolul acestei 

sesizarea din oficiu a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in temeiul 

in vederea pronuntarii unei hotarari 

prealabile cu privire la urmatoarele chestiuni de drept: daca art. 2 raportat la art. 1 

privind prevenirea si sanctionarea 

si trebuie interpretat in sensul ca 

discriminarea prin stabilirea unui salariu diferit pentru munca egala se poate analiza 

si, daca este cazul, constata si atunci cand angajatii aflati in situatii identice sau 

i ocupate, au stabilit raporturi de munca 

cu angajatori diferiti, institutii publice, dar care au calitatea de ordonator 

secundar/tertiar de credite fata de acelasi ordonator principal de credite; daca, in 

asuri privind salarizarea dispuse de 

angajatori diferiti si care constituie o practica administrativa neunitara in aplicarea unui 

act normativ; daca in acest caz este relevanta legalitatea acordarii unor drepturi 

similare sau identice; daca se poate retine 

existenta unui tratament discriminatoriu in cazul in care tratamentul mai favorabil al 

unor angajati este rezultatul punerii in executare a unor hotarari judecatoresti prin care 

pturi salariale; daca art. 27 dinOrdonanta Guvernului 

nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicata, poate si trebuie interpretat in sensul ca persoana care se considera 

de despagubiri egale cu drepturile salariale de care 

Punctul de vedere al completului de judecata cu privire la dezlegarea chestiunii de 

Casatie si Justitie nu a exprimat un 

punct de vedere cu privire la dezlegarea chestiunii de drept respective, rezumandu-se la 

a sustine necesitatea sesizarii, in temeiul art. 519 din Codul de procedura civila. 

parte sesizarea formulata de Curtea de 

Sectia I civila in Dosarul nr. 2.886/113/2013 privind pronuntarea unei 

hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor 

t. e) pct. (i) si alin. (3) si ale art. 27 din Ordonanta 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

(i) si alin. (3) din Ordonanta 

Guvernului nr. 137/2000privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, punerea in executare a hotararilor judecatoresti prin care s-

rezinta un tratament 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins in rest sesizarea ca inadmisibila. 

ICCJ: Punerea in executare a hotararilor judecatoresti  

au acordat anumite drepturi salariale  

nu reprezinta un tratament discriminatoriu 
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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. 82/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 297/2004 privind piata de capital 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal 

bugetare si modificarea unor acte normative 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului 

care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii pomiculturii nr.348/2003 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a 

locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor 

� Propunere legislativa privind unele masuri pentru reabilitarea centrului istoric 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului 

National de Dezvoltare a Turismului "Schi in Romania " 

� Legea Tacerii 

� Propunere legislativa privind modificarea O.U.G. nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru 

agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala 

� Propunere legislativa pentru completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 13 din Legea apiculturii nr.383/2014 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si gazelor 

naturale nr. 123/2012 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii 

recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr.341/2004 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute 

de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 9/2015 pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala 

� Proiect de Lege privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite 

categorii de persoane fizice 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 

� Propunere legislativa pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul includerii in categoria functionarilor 

publici, in intelesul Codului penal, a parlamentarilor si a Presedintelui Romaniei 

� Propunere legislativa legislativa pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea 

creantelor bancare 

� Propunere legislativa privind trecerea in proprietatea consiliilor locale a locuintelor de serviciu 

aflate in proprietatea Statului si administrate de Societatea Nationala a Sarii S.A. Sucursala 

Exploatarea Miniera Rm. Valcea 

� Propunere legislativa privind stabilirea redeventelor petroliere si miniere din Romania si 

utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor 

� Propunere legislativa privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din O.G. nr. 15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale 

� Propunere legislativa pentru stimularea natalitatii 

� Propunere legislativa pentru modificarea OUG nr.195 din 2002 privind circulatia pe drumurile 

publice 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativa pentru completarea Codului Fiscal 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea 

OG nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu 

incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in 

prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

� Propunere legislativa privind instituirea Centrelor Comunitare Romanesti in strainatate 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

� Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind 

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

domeniul cheltuielilor publice 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

� Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr. 37/2014 pentru aprobarea O.G. nr. 9/2013 

privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea 

institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde 

personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare 

� Proiect de Lege privind aprobarea Orodonantei de urgenta a Guvernului nr.87/2014 pentru 

stabilirea unor masuri privind situatia juridica a unor bunuri din domeniul public si privat al 

statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de 

Stat", a unor masuri privind managementul situatiilor de urgenta, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.287/2009 republicata privind 

Codul civil 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila 

si a Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedura civila 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si 

drepturile conexe 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
� Propunere legislativa privind modificarea alin. (11) al art. III din Legea nr. 169/1997 pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 

� Propunere legislativa pentru introducerea disciplinei "Istoria Totalitarismului in Romania" in ciclul 

superior al liceului 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 

adoptiei 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa privind acordarea de vouchere culturale 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 
� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 53/2003 - 

Codul Muncii 

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

reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea 

mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar 

International 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de 

audit financiar 

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

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

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

militare in afara teritoriului statului roman 

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

exploatarea jocurilor de noroc 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Oficiul European de Lupta Antifrauda a primit noi atributii 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 81 din 26 martie 2015 a fost publicata Decizia (UE) 2015/512 de modificare a 

Deciziei 1999/352/CE, CECO, Euratom de instituire a Oficiului European de Lupta Antifrauda. 
 

Decizia prevede ca Oficiul raspunde de pregatirea unor initiative legislative si de reglementare ale Comisiei, 

avand drept scop combaterea fraudei si intra in vigoare in prima zi de dupa data publicarii in Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene. 

 

Regimul comun aplicabil importurilor 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 83 din 27 martie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/478 privind regimul 

comun aplicabil importurilor (text codificat). 
 

Regulamentul se aplica importurilor de produse originare din tari terte, cu exceptia:  

(a) produselor textile reglementate de anumite norme de import specifice in temeiul Regulamentului 

(CE) nr. 517/94; 

(b) produselor originare din anumite tari terte enumerate in Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al 

Consiliului.  
 

Importul in Uniune al produselor mentionate mai sus este liber si nu este, prin urmare, supus niciunei 

restrictii cantitative, fara a aduce atingere masurilor de salvgardare care pot fi luate in temeiul 

capitolului V.  
 

Abrogari: Regulamentul (CE) nr. 260/2009 se abroga. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpre-

teaza ca trimiteri la noul regulament si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din 

anexa III.  
 

Intrare in vigoare: Noul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii. 

 
Regimul comun aplicabil exporturilor 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 83 din 27 martie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/479 privind regimul 

comun aplicabil exporturilor (text codificat). 
 

Regulamentul nu impiedica aplicarea reglementarilor privind organizarea comuna a pietelor agricole, 

nici a reglementarilor specifice adoptate in temeiul art. 352 din tratat, aplicabile marfurilor care 

rezulta din transformarea produselor agricole. Acesta se aplica in mod complementar.  
 

Cu toate acestea, dispozitiile art. 5 din noul regulament nu se aplica produselor care fac obiectul 

acestor reglementari si pentru care dreptul Uniunii privind regimul schimburilor comerciale cu tarile 

terte prevede posibilitatea aplicarii de restrictii cantitative la export.  
 

Dispozitiile art. 4 nu se aplica produselor care fac obiectul acestor reglementari si pentru care regimul 

mentionat prevede prezentarea unei licente sau a altui document de export.  
 

Abrogari: Regulamentul (CE) nr. 1061/2009 se abroga. Trimiterile la regulamentul abrogat se inteleg 

ca trimiteri la noul regulament si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III.  
 

Intrare in vigoare: Noul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii. 
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 Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 96 din 23 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 80 de candidati admisi din care institutiile UE cu sediul in 

Luxemburg, in principal Curtea de Conturi Europeana, 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: 28 aprilie 2015, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxellesului. 

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.  

 

Jurisprudenta europeana 

 

� Concluziile avocatului general in cauza C-67/14 Jobcenter Berlin Neukolln/Nazifa, Sonita, 

Valentina si Valentino Alimanovic 
 

In opinia avocatului general Melchior Wathelet, cetatenii Uniunii care se deplaseaza intr-un 

stat membru a carui cetatenie nu o au pentru a cauta un loc de munca pot fi exclusi de la 

beneficiul anumitor prestatii sociale. Totusi, atunci cand persoana in cauza a desfasurat deja o 

activitate salariata, nu i se poate refuza acordarea unor astfel de prestatii in mod automat, 

fara o examinare individuala. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
  

MFP a publicat proiectele noilor coduri fiscale 
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 27 martie proiectele 

de lege privind Codul fiscal si Codul de procedura fiscala. 

Noul Cod fiscal  

Se propune, in principal, o reformulare a textului actual pentru o mai buna intelegere a acestuia, eli-

minarea disfunctionalitatilor existente, dar si o actualizare si o reasezare a prevederilor titlurilor si 

articolelor, pentru a raspunde atat cerintelor mediului de afaceri cat si celor ale organelor fiscale.  

 

De asemenea, ca urmare a acestui demers, se vor atinge anumite obiective principale ale politicii 

fiscale, care vizeaza abordarea facila a legislatiei fiscale de catre contribuabili, administrarea coe-

renta a sistemului de impozite si taxe, precum si predictibilitatea cadrului fiscal. 

 

Noul Cod de procedura fiscala  

Se propune mentinerea structurii codului actual in considerarea faptului ca structura existenta 

faciliteaza intelegerea si aplicarea Codului.  

 

In plus, atat contribuabilii cat si organele fiscale din cadrul ANAF sau ale unitatilor administrativ 

teritoriale (UAT), sunt familiarizati cu actuala structura a Codului de procedura fiscala, motiv in 

plus pentru mentinerea structurii.  

 

Cu toate acestea, structura a fost imbunatatita in sensul ca au fost comasate unele titluri/capitole, 

considerandu-se ca astfel se imbunatateste si accesul la reguli si, pe aceasta baza, aplicarea. 

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

asteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

Programul national de prevenire si asistenta 

a consumatorilor de droguri 2015-2018 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 24 martie un proiect de 

hotarare privind aprobarea Programului national de prevenire si asistenta 

medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri 2015-2018. 

Conform notei de fundamentare, prin adoptarea acestui act normativ se urmareste indeplinirea 

obiectivelor stabilite in Strategia nationala antidrog 2013-2020 si Planul de actiune pentru 

implementarea Strategiei Nationale Antidrog 2013-2016. 

 

Realizarea obiectivelor Programului contribuie la promovarea unor servicii comunitare performante, 

inalt profesionalizate, in concordanta cu practicile comunitare in domeniu si prin oportunitatea 

oferita unui grup vulnerabil cu risc de excluziune sociala de a avea alternative de reintegrare in 

acord cu principiile umanismului si nediscriminarii 

 

� 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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Strategia Nationala de Ordine si Siguranta Publica 2015

  

Ministerul

de hotarare pentru aprobarea Strategiei Nationale de Ordine si Siguranta 

Publica 2015

Conform notei de fundamentare

� Prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, 

� Prevenirea si combaterea macrocriminalitatii, in special a criminalitatii economico

coruptiei; 

� Cresterea gradului de siguranta si protectie a cetateanului; 

� Cresterea nivelului de securitate a persoanel

cibernetic; 

� Consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migratiei ilegale, azilului si integrarea 

strainilor; 

� Dezvoltarea capacitatii administrative si operationale a structurilor cu 

ordinii si sigurantei publice. 

  
� 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

Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto in curs de aprobare

Ministerul 

pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la 

Conventia

la 8 decembrie 2012

Amendamentul Protocolului de la Kyoto prevede urmatoarele:

� modifica Anexa B si stabileste limitele de emisie cuantificate si 

pentru fiecare stat parte in Anexa I, in cea de a doua perioada de angajament;

� stabileste ca cea de a 2-a perioada de angajament va dura 8 ani, respectiv 1 ianuarie 2013 

decembrie 2020; 

� modifica lista de gaze cu efect de sera reglementate de Protocolul de la Kyoto, Anexa A, prin 

adaugarea unui nou gaz cu efect de sera, trifluorura de azot (NF3); 

� completeaza art. 3 al Protocolului de la Kyoto, prin includerea urmatoarelor:

- un obiectiv global de reducere a emis

putin 18% sub nivelurile din 1990, in perioada de angajament 2013

- un stat parte inclus in Anexa B poate propune cresterea angajamentului sau de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de sera, iar o asemenea propunere va fi considerata ca fiind adoptata de catre CMP, 

cu exceptia cazului in care mai mult de trei sferturi din statele parti prezente voteaza impotriva 

adoptarii acesteia;  

- un mecanism de crestere automata a nivelului de a

urmatorului algoritm. In situatia in care media emisiilor din primii trei ani ai primei perioade de 

angajament, inmultita cu 8 (8 ani e durata celei de a doua perioade de angajament), este mai mica 

decat cantitatea initiala de AAU calculata pentru cea de a doua perioada de angajament, aceasta 

diferenta se anuleaza. 

 

� 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

 

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

 

Strategia Nationala de Ordine si Siguranta Publica 2015

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 23 martie un proiect 

de hotarare pentru aprobarea Strategiei Nationale de Ordine si Siguranta 

Publica 2015-2020. 

notei de fundamentare, Strategia stabileste 6 obiective generale: 

Prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, transfrontaliere si terorismului;

Prevenirea si combaterea macrocriminalitatii, in special a criminalitatii economico

Cresterea gradului de siguranta si protectie a cetateanului;  

Cresterea nivelului de securitate a persoanelor fizice/juridice si entitatilor statului in spatiul 

Consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migratiei ilegale, azilului si integrarea 

Dezvoltarea capacitatii administrative si operationale a structurilor cu atributii in domeniul 

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

international@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 

Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto in curs de aprobare

Ministerul Mediului a publicat pe data de 24 martie un proiect de lege 

pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la 

Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat 

la 8 decembrie 2012. 

Amendamentul Protocolului de la Kyoto prevede urmatoarele: 

modifica Anexa B si stabileste limitele de emisie cuantificate si angajamentul de reducere a (QELRC) 

pentru fiecare stat parte in Anexa I, in cea de a doua perioada de angajament; 

a perioada de angajament va dura 8 ani, respectiv 1 ianuarie 2013 

efect de sera reglementate de Protocolul de la Kyoto, Anexa A, prin 

adaugarea unui nou gaz cu efect de sera, trifluorura de azot (NF3);  

completeaza art. 3 al Protocolului de la Kyoto, prin includerea urmatoarelor: 

un obiectiv global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera a statelor parti din Anexa I de cel 

putin 18% sub nivelurile din 1990, in perioada de angajament 2013-2020; 

un stat parte inclus in Anexa B poate propune cresterea angajamentului sau de reducere a emisiilor 

de sera, iar o asemenea propunere va fi considerata ca fiind adoptata de catre CMP, 

cu exceptia cazului in care mai mult de trei sferturi din statele parti prezente voteaza impotriva 

un mecanism de crestere automata a nivelului de ambitie a angajamentului de reducere, pe baza 

urmatorului algoritm. In situatia in care media emisiilor din primii trei ani ai primei perioade de 

angajament, inmultita cu 8 (8 ani e durata celei de a doua perioade de angajament), este mai mica 

tea initiala de AAU calculata pentru cea de a doua perioada de angajament, aceasta 

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

international@mai.gov.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Strategia Nationala de Ordine si Siguranta Publica 2015-2020 

Afacerilor Interne a publicat pe data de 23 martie un proiect 

de hotarare pentru aprobarea Strategiei Nationale de Ordine si Siguranta 

transfrontaliere si terorismului; 

Prevenirea si combaterea macrocriminalitatii, in special a criminalitatii economico-financiare si 

or fizice/juridice si entitatilor statului in spatiul 

Consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migratiei ilegale, azilului si integrarea 

atributii in domeniul 

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

Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto in curs de aprobare 

Mediului a publicat pe data de 24 martie un proiect de lege 

pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la 

lor climatice, adoptat 

angajamentul de reducere a (QELRC) 

a perioada de angajament va dura 8 ani, respectiv 1 ianuarie 2013 - 31 

efect de sera reglementate de Protocolul de la Kyoto, Anexa A, prin 

iilor de gaze cu efect de sera a statelor parti din Anexa I de cel 

un stat parte inclus in Anexa B poate propune cresterea angajamentului sau de reducere a emisiilor 

de sera, iar o asemenea propunere va fi considerata ca fiind adoptata de catre CMP, 

cu exceptia cazului in care mai mult de trei sferturi din statele parti prezente voteaza impotriva 

mbitie a angajamentului de reducere, pe baza 

urmatorului algoritm. In situatia in care media emisiilor din primii trei ani ai primei perioade de 

angajament, inmultita cu 8 (8 ani e durata celei de a doua perioade de angajament), este mai mica 

tea initiala de AAU calculata pentru cea de a doua perioada de angajament, aceasta 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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Ministerul Mediului propune acceptarea celui de

Decrete, conflict

si cereri de reexaminare 

 

  

Ministerul

pentru acceptarea celui de

(Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia III/7 a celei de

Reuniuni a 

Conform expunerii de motive, 

H.G.nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului, publicat in Monitorul Oficial nr. 481 din 13.07.2009

priveste modificarea legislatiei in vigoare

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

asteptate pe adresa de e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro

Conflict juridic de natura constitutionala

Presedintele Romaniei a trimis pe 26 martie presedintelui Curtii Constitutionale o 

conflictului juridic de natura constitutionala dintre Ministerul Public 

Casatie si Justitie si Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, si Parlamentul Romaniei, respectiv 

Camera Deputatilor si Senatul, pe de alta parte

 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor si drepturile conexe; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 73 din Legea nr.

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 8/2012 pentru modificarea O.G. nr. 20/2012 

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza 

conditiile de comercializare a produselor;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 33 din O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata;

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 18/2013 pentru desemnarea entitatii 

publice care exercita, in numele statului, calitatea de actionar la

Energiei Electrice „Transelectrica”

S.A. Medias; 

Cereri de reexaminare 

Presedintele Romaniei a semnat pe datele de 23 si 25 martie doua cereri 

de reexaminare: 

� 23 martie: asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 

46/2008 – Codul silvic 

� 25 martie: asupra Legii privind modificarea si completarea Legii 

vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Ministerul Mediului propune acceptarea celui de-al doilea amendament

la Conventia Espoo 

onflicte juridice de natura constitutionala

si cereri de reexaminare semnate 

Ministerul Mediului a publicat pe data de 23 martie un proiect de lege 

pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Conventia Espoo 

(Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia III/7 a celei de

Reuniuni a partilor, la Cavtat din 1-4 iunie 2004. 

 tinand cont de fapt ca Romania a transpus deja Directiva EIA prin 

H.G.nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului, publicat in Monitorul Oficial nr. 481 din 13.07.2009, nu se asteapta schimbari in ceea ce 

priveste modificarea legislatiei in vigoare. 

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

mihaela.macelaru@mmediu.ro, in 10 zile de la publicare. 

Conflict juridic de natura constitutionala 

Presedintele Romaniei a trimis pe 26 martie presedintelui Curtii Constitutionale o cerere de solutionare a 

conflictului juridic de natura constitutionala dintre Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie si Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, si Parlamentul Romaniei, respectiv 

utatilor si Senatul, pe de alta parte. 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 8/2012 pentru modificarea O.G. nr. 20/2012 

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza 

mercializare a produselor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 33 din O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 18/2013 pentru desemnarea entitatii 

publice care exercita, in numele statului, calitatea de actionar la Compania Nationala de Transport al 

Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz”

Presedintele Romaniei a semnat pe datele de 23 si 25 martie doua cereri 

asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 

asupra Legii privind modificarea si completarea Legii 

vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

al doilea amendament 

de natura constitutionala 

Mediului a publicat pe data de 23 martie un proiect de lege 

al doilea amendament la Conventia Espoo 

(Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia 

tinand cont de fapt ca Romania a transpus deja Directiva EIA prin 

H.G.nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

, nu se asteapta schimbari in ceea ce 

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

 

cerere de solutionare a 

Parchetul de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie si Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, si Parlamentul Romaniei, respectiv 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

571/2003 privind Codul fiscal; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 8/2012 pentru modificarea O.G. nr. 20/2012 

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 33 din O.G. nr. 99/2000 privind 

nr. 333/2003 privind paza 

• Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea O.U.G. nr. 18/2013 pentru desemnarea entitatii 

Compania Nationala de Transport al 

S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz”- 
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Decrete, conflicte juridice de natura constitutionala 

si cereri de reexaminare semnate 
 

 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 81/2000 privind certificarea 

incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, 

protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” 

-S.A., in domeniul public al municipiului Dej si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul 

Cluj. 
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Evolutie sau regres la 10 ani de la adoptarea

Legii contenciosului administrativ

Pentru prima data deciziile Cur

prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt 

grupate pe tematici, analizate 

de ansamblu asupra contenciosului constitu

Va dorim lectura placuta 
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ie sau regres la 10 ani de la adoptarea

Legii contenciosului administrativ 

deciziile Curtii Constitutionale ava

prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt 

grupate pe tematici, analizate si comentate, in scopul de a crea o privire 

de ansamblu asupra contenciosului constitutional in acest domeniu

O aparitie unica in literatura juridic

neasca care ofera cititorului un instrument 

facil de acces la jurisprudenta integral

Constitutionale in materia Legii nr. 554/2004 

comentata dintr-o perspectiv

comparat. Jurisprudenta Curt

reprezinta un instrument indispensabil pentru

aplicarea si interpretarea prevede

nr. 554/2004 a contenciosului admi

conformitate cu reglementarile

 

Comentariul critic al deciziilor Cur

tionale ofera o viziune pragmatic

cu doctrina de drept intern 

jurisprudenta instantelor de contencios admi

nistrativ. Nevoia acestei lucra

din cauza numarului mare al deciziilor pro

tate de Curtea Constitutional

oferit viziuni si interpretari nesupuse p

prezent vreunei analize s

perspectiva critica. 
 

Autor: Catalin-Silviu Sararu  

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Examen critic al Deciziilor Curtii Constitutionale

Editura C.H. Beck, 2015 
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ie sau regres la 10 ani de la adoptarea 

and ca obiect 

prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt 

n scopul de a crea o privire 

n acest domeniu. 

n literatura juridica roma-

ui un instrument 

a integrala a Curtii 

n materia Legii nr. 554/2004 

o perspectiva critica de drept 

tii Constitutionale 

un instrument indispensabil pentru 

i interpretarea prevederilor Legii 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ in 

rile constitutionale.  

Comentariul critic al deciziilor Curtii Constitu-

o viziune pragmatica si o legatura 

cu doctrina de drept intern si comparat, si 

elor de contencios admi-

ari a fost resimtita 

mare al deciziilor pronun-

ionala prin care s-au 

ri nesupuse pana in 

stiintifice dintr-o 

osului administrativ nr. 554/2004 

Examen critic al Deciziilor Curtii Constitutionale 
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Actualizare Legalis®: 

Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole 

Aparitia mult asteptatului Cod al insolventei a determinat aducerea la zi a comentariilor legislatiei in 

materie. Aflata la a 5-a editie, lucrarea isi propune analiza noutatilor aduse prin Legea nr. 85/2014. 

 

Ce recomanda noua editie a Codului insolventei 

Doar in aceasta editie, sunt incluse: 

• comentarii ale textelor Legii nr. 85/2014 prin raportare la reglementarile anterioare (in 

special Legea nr. 85/2006) 

• noutatile aduse prin Codul insolventei 

• analiza evolutiei reglementarilor privind insolventa in Romania 

• studii de caz (de pilda, Carion, OMV PETROM SA) 

• falimente bancare straine (de pilda, Banca Ambrosiano; Bancile Penn Square si Continental 

Illinois) 

• falimente in spatiul mioritic (de pilda, falimentul Bancii Nationale a Moldovei; falimentul 

Bancii Franco-Romane; falimentul Bancii Marmorosch Blank & Co) 

• tabele de corespondenta Codul insolventei – reglementarile anterioare 

• index alfabetic al celor mai importante notiuni 

• ample trimiteri la doctrina si legislatia franceza in domeniu 

Incepand din data de 26 martie a.c. lucrarea Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. 

Comentariu pe articole. Editia 5, avandu-l autor pe domnul profesor univ. dr. Ion Turcu, 

este disponibila in Legalis®. 
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