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În Monitorul Oficial nr. 207 din 30 martie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 98/2015 al CNAS pentru aprobarea procedurii de eliberare, a 
modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuției 
cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalității de acordare a 
serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la 
eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de 
sănătate. 

Principalele prevederi 

� În sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul național de asigurări 
sociale de sănătate, denumit în continuare card național, de către asigurați şi furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale, potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 900/2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX 
„Cardul european şi cardul național de asigurări sociale de sănătate” dinLegea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calității de asigurat se utilizează: 

• cardul național; 

• documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurații 
care nu prezintă cardul național. 

� După data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calității de asigurat se utilizează: 

• cardul național; 

• adeverința de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea 
asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență 
pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive 
religioase sau de conştiință, primirea cardului național; 

• documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din 
Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu a fost 
emis cardul național, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu 
mai târziu de 30 de zile de la data emiterii; 

• adeverință de înlocuire a cardului național pentru situațiile în care se solicită 
emiterea cardului duplicat. 

� Informațiile privind emiterea cardului național se verifică prin intermediul serviciilor web 
sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-

asigurat.html. 

� Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa 
de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul. 

� Până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat, dar nu mai târziu de 30 de 
zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozi-
tivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe de înlocuire a cardului național 
eliberate de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află persoana asigurată. 

CNAS a a probat procedura de eliberare a cardului duplicat către asigurat 
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În Monitorul Oficial nr. 208 din 30 martie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
205/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014—
2015. 

Principalele prevederi 

� Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuție personală şi unele materiale 
sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor 
deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor 
încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a 
municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranței Naționale şi Autorității Judecătoreşti, precum şi între furnizori şi CNAS, după 
caz. Furnizorii negociază contractele cu casele de asigurări de sănătate în conformitate şi 
în limitele prevăzute de legislația în vigoare, cu respectarea modelelor de contracte 
prevăzute în norme. 

� Casele de asigurări de sănătate/CNAS, după caz, comunică termenele de depunere/ 
transmitere a cererilor însoțite de documentele prevăzute de actele normative în 
vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de 
medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive 
medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afişare 
la sediile instituțiilor, publicare pe paginile web ale acestora şi anunț în mass-media, cu 
minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de depunere/transmitere a 
documentelor de mai sus, respectiv cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea 
perioadei în care se încheie contractele în vederea respectării termenului-limită de 
încheiere a acestora. 

� În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi unele 
materiale sanitare şi de dispozitive medicale depun/transmit cererile însoțite de 
documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii 
contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către casele de 
asigurări de sănătate, respectiv de către CNAS, după caz, şi nu participă la negocierea şi 
încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu 
vor mai desfăşura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până 
la termenul următor de contractare, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță 
majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de 
îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

� Casele de asigurări de sănătate/CNAS, după caz, pot stabili şi alte termene de 
contractare, în funcție de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele 
materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în 
ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistență. 

� Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale, a 
medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a 
dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în 
ambulatoriu, conform contractelor încheiate cu furnizorii, pe baza facturii şi documen-
telor justificative stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care se depun/transmit 
şi se înregistrează la casele de asigurări de sănătate în luna următoare celei pentru care 
se face raportarea activității realizate. 

Condițiile acordării asistenței medicale în cadrul  
sistemului de asigurări sociale de sănătate 
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În Monitorul Oficial nr. 208 din 30 martie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru 
anii 2015 şi 2016. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă programele naționale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, precum şi 
structura şi obiectivele acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

� Programele naționale de sănătate reprezintă, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a) 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi 
completările ulterioare, un ansamblu de acțiuni multianuale, orientate spre principalele 
domenii de intervenție ale asistenței de sănătate publică. 

� Programele naționale de sănătate se derulează în mod distinct după cum urmează: 

• de către Ministerul Sănătății — programele naționale de sănătate publică; 

• de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate — programele naționale de 
sănătate curative. 

� Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 şi 
2016, denumite în continuare norme tehnice, se aprobă după cum urmează: 

• prin ordin al ministrului sănătății, pentru programele naționale de sănătate 
publică; 

• prin ordin al preşedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu avizul 
Ministerului Sănătății, pentru programele naționale de sănătate curative. 

Guvernul a aprobat programele naționale de sănătate 
 pentru anii 2015 şi 2016 

În Monitorul Oficial nr. 222 din 1 aprilie 2014 a fost publicată Legea nr. 
64/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea 
unor acte normative. 

Principalele prevederi 

� Finanțarea obligațiilor se asigură prin bugetele locale din sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu această destinație, prin legea bugetului 
de stat, la propunerea fundamentată a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice. 

� Prevederile prezentului articol se aplică începând cu anul competițional următor intrării 
în vigoare a prezentei legi. 

� Fondurile pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din 
sumele obținute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate vor fi asigurate 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, şi din venituri proprii. 

Legea privind reforma în domeniul sănătății a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 222 din 1 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
390/188/2015 al ministrului Sănătății şi al CNAS pentru modificarea 
Ordinului nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor H.G. 
nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014—2015. 

Principalele prevederi 

� Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata 
a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea 
preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. 

� Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. Opiniile şi mențiunile 
reprezentantului administrației publice locale, consemnate în procesele-verbale ale 
şedințelor, au rol consultativ. 

� Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor 
cu drept de vot, respectiv 5 din cei 7 membri. 

Acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului  
de asigurări sociale de sănătate 

În Monitorul Oficial nr. 225 din 2 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
163/2015 al CNAS pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor 
reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor 
internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este 
parte, aprobate prin Ordinul nr. 729/2009. 

Principalele prevederi 

� Casa de asigurări de sănătate virează în contul deschis de Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate la o instituție de credit echivalentul în lei al sumelor în valută, reprezentând 
cheltuielile ocazionate de acordarea prestațiilor de boală şi maternitate asiguraților 
aflați în evidența acestora de către furnizori de servicii medicale din alte state, în baza 
documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății.  

� În acest caz se utilizează cursul valutar de vânzare al instituției de credit respective din 
ziua completării solicitării pentru acordare de prevedere bugetară.  

� În situația în care valuta utilizată nu are stabilit un curs de schimb de către instituția de 
credit, se utilizează cursul comunicat de Banca Națională a României din ziua completării 
solicitării pentru acordare de prevedere bugetară.  

� În situația în care valuta utilizată nu are stabilit un curs de schimb nici la Banca 
Națională a României, se utilizează cursul de schimb al acestei valute în raport cu euro, 
comunicat pe website-ul băncii centrale a statului respectiv (accesibil din pagina de 
internet www.bnr.ro/Link-uri utile/Bănci centrale), din ziua completării solicitării pentru 
acordare de prevedere bugetară. 

Rambursarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în 
baza documentelor internaționale 
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În Monitorul Oficial nr. 209 din 30 martie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 609/2015 al ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru 
aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național. 

Principalele prevederi 

� Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, 
denumit în continuareghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza 
informații esențiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
național, denumit în continuare program. 

� Ghidul conține dispoziții privind: 

• sursa de finanțare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului; 

• cuantumul şi condițiile de acordare a primei de casare; 

• categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate; 

• participarea persoanelor eligibile în cadrul programului. 

Obiectul, scopul şi obiectivele programului, indicatorii de performanță 

� Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, 
acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai 
puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate. 

� Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin înnoirea Parcului 
auto național. 

� Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecție a mediului de interes 
general: 

• diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătății populației, 
cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate; 

• diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanțe 
periculoase de la autovehiculele uzate; 

• prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi 
valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz. 

� Nu intră sub incidența prevederilor prezentului ghid: 

• autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior 
datei de 31 decembrie 2007, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități 
administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice; 

• autovehiculul uzat cu număr de înmatriculare şi/sau certificat de înmatriculare 
modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri 
privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
432/2006. 

� Indicatorul de performanță şi eficiență a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 
auto național îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate. 

� Sursa de finanțare şi suma prevăzută pentru derularea programului 

� Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu. 

� Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu 
această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. 

Ministerul Mediului a aprobat Ghidul de finanțare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto național 
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În Monitorul Oficial nr. 213 din 30 martie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
212/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, 
a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de 
credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 106/2015. 

Principalele prevederi 

� În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru 
programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului 
convergență — Programul operațional sectorial Mediu (POS M), Programul operațional 
sectorial Creşterea competitivității economice (POSCCE) şi Programul operațional 
sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU), denumite în continuare programe 
operaționale, aferent lunii aprilie a anului 2015, în vederea efectuării plăților pentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile 
rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă 
alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice a 
echivalentului în euro al sumei de 600.000,00 mii lei. 

Alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare 
 ordonatorilor principali de credite 

În Monitorul Oficial nr. 213 din 30 martie 2015 a fost publicat 
Regulamentul nr. 4/2015 al ASF pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcționarea 
depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărților centrale, 
aprobat prin Ordinul CNVM nr. 60/2005. 

Principalele prevederi 
� Depozitarul central va notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în 

continuare A.S.F., în termen de o zi lucrătoare, admiterea în sistem a participanților, 
inclusiv în cazul participanților pentru care A.S.F. şi-a exprimat acordul de principiu. 

� Participanții trebuie să deschidă conturi la depozitarul central, astfel încât să asigure 
separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de cele deținute în 
numele clienților. 

� Depozitarul central poate să mențină următoarele sisteme de conturi: 

• conturi individuale de instrumente financiare deschise în numele proprietarilor 
de instrumente financiare, altele decât cele derivate; 

• conturi globale de instrumente financiare deschise de către participanți în care 
sunt înregistrate instrumente financiare, altele decât cele derivate. 

� În cazul utilizării conturilor de instrumente financiare prevăzute anterior, 
responsabilitatea privind existența instrumentelor financiare la decontare revine: 

• intermediarului care a introdus respectivul ordin de vânzare; sau, după caz, 

• entității autorizate care prestează activități de custodie pentru vânzător, sub 
condiția confirmării instrucțiunii de decontare de către entitatea respectivă. 

ASF a adus modifcări Regulamentului privind 
 autorizarea şi funcționarea depozitarului central 
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În Monitorul Oficial nr. 214 din 31 martie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 81/2000 privind 
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în 
normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului 
şi în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică 
periodic. 

Principalele prevederi 

� Inspecția tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor 
periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la 
remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele 
istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici 
speciale, la vehiculele înregistrate, la vehiculele radiate din evidență care au fost 
înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării sau a 
înregistrării, precum şi inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de 
înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul R.A.R.. 

� În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul Transporturilor va actualiza Reglementările privind 
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice 
privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului şi în categoria de folosință 
conform destinației, prin inspecția tehnică periodică — RNTR 1, aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor, construcțiilor şi turismului nr. 2.133/2005, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate în  
normele tehnice privind siguranța circulației rutiere 

În Monitorul Oficial nr. 230 din 3 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
225/2015 pentru aprobarea Amendamentului 3 convenit prin 
scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 
martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internațională pentru 
Reconstrucție şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi 
Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare pentru 
finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Amendamentul 3 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 
2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internațională 
pentru Reconstrucție şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca 
Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, în sumă de 110 milioane euro, pentru 
finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, ratificat prin Legea nr. 
205/2006. 

� «Planul de implementare» înseamnă planul împrumutatului pentru implementarea 
activităților Proiectului, denumit «Proiectul reformei judiciare», împrumut nr. 4811-RO, 
Planul de implementare pentru 24 de luni, 31 martie 2015—31 martie 2017, datat 23 
februarie 2015 şi la care se face referire în partea A (g) din anexa 5 la prezentul acord, 
aşa după cum respectivul plan poate fi amendat din când în când cu acordul Băncii. 

Finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar 
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În Monitorul Oficial nr. 215 din 31 martie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 193/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activității 
profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007. 

Principalele prevederi 

� La articolul 25 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu 
următorul cuprins: 

� „Evaluarea judecătorilor şi procurorilor se face de comisii constituite prin hotărâre a 
Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători şi procurori, formate 
astfel: 

� c1) pentru procurorii consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație şi Justiție, din procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casație şi Justiție, 2 procurori desemnați de colegiul de conducere şi un membru 
supleant;”. 

� Evaluarea prim-adjunctului şi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, a adjunctului procurorului şef al Direcției 
Naționale Anticorupție şi a adjunctului procurorului şef al Direcției de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se face de comisia prevăzută la alin. 
(5).” 

Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a  
judecătorilor şi procurorilor a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 218 din 1 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
3400/2015 al ministrului  Educației şi Cercetării Ştiințifice privind 
modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcționare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului 
educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011. 

Principalele prevederi 

� Inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncți sunt numiți prin ordin 
al ministrului educației şi cercetării ştiințifice, pe baza unui concurs organizat în 
conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea funcțiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele 
şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin ordin al ministrului 
educației şi cercetării ştiințifice.  

� Posturile neocupate sau eliberate între perioadele de concurs se ocupă prin detaşare în 
interesul învățământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de 
sfârşitul anului şcolar respectiv. 

� Evaluarea anuală a activității manageriale desfăşurate de inspectorii şcolari generali şi 
de inspectorii şcolari generali adjuncți din inspectoratele şcolare se realizează de către 
Ministerul Educației şi Cercetării Ştiințifice, conform metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educației şi cercetării ştiințifice. 

Regulamentul de organizare şi funcționare a  
inspectoratelor şcolare a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 222 din 1 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
730/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 
corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului — axa III „Tehnologia 
informației şi comunicațiilor pentru sectoarele privat şi public”, 
domeniul major de intervenție 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienței 
serviciilor publice electronice”. 

Principalele prevederi 

� La Ghidul solicitantului — pagina 5 — Cererea de propuneri de proiecte, primul paragraf 
se modifică după cum urmează: „Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de 
proiecte este cuprinsă între — începând cu 23.03.2015 ora 16,00 şi se va încheia în 
6.04.2015 ora 16,30. 

� La Cererea de propuneri de proiecte, secțiunea Termen-limită pentru înregistrarea 
aplicațiilor se modifică după cum urmează: „Înregistrarea propunerilor de proiecte se 
realizează on-line în mod continuu, începând cu 23.03.2015 ora 16,00 şi se va încheia în 
6.04.2015 ora 16,30. Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: 
www.fonduri.mcsi.ro Documente utile: Documentația completă poate fi găsită la adresa 
de Internet. 

A fost aprobat Corrigendumul la Ghidul solicitantului „Tehnologia 
informației şi comunicațiilor pentru sectoarele privat şi public” 

În Monitorul Oficial nr. 223 din 1 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 
26/2015 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului administrației şi internelor nr. 
60/2010 privind organizarea şi executarea activităților de menținere a 
ordinii şi siguranței publice. 

Principalele prevederi 

� Organizarea în mod integrat a activităților curente pentru menținerea ordinii şi 
siguranței publice pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale se realizează de către 
Poliția Română, conform Planului unic de ordine şi siguranță publică. 

� Dispozitivul de menținere a ordinii şi siguranței publice se organizează de şeful poliției 
municipale/ orăşeneşti/ secției de poliție cu forțe proprii, iar în funcție de 
particularitățile elementelor situației operative se solicită forțe suplimentare de la 
Jandarmeria Română şi/sau Poliția de Frontieră Română, care se utilizează cu 
respectarea competențelor teritoriale ale acestora. 

�  În vederea menținerii ordinii şi siguranței publice se stabilesc zone de siguranță publică, 
ce cuprind mai multe itinerare de patrulare. 

� Zona de siguranță publică poate include: 

• teritoriul de competență al unei poliții municipale/ orăşeneşti/secții de poliție 
sau părți din acesta; 

• teritoriul de competență al unei poliții municipale/ orăşeneşti/secții sau părți 
din acesta şi teritoriul de competență al unor posturi de poliție comunală; 

• teritoriul de competență al unor posturi de poliție comunală. 

Executarea activităților de menținere a ordinii şi siguranței publice 
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În Monitorul Oficial nr. 224 din 2 aprilie 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 
4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri 
funciare. 

Principalele prevederi 

� Numărul maxim de posturi al Agenției şi filialelor teritoriale este de 2.495. 

� Cuantumul tarifului IF calculat pentru un an calendaristic se aprobă anual, până la data 
de 30 iunie a fiecărui an pentru anul următor, de către consiliul de conducere al 
Agenției, la propunerea directorului general al acesteia şi se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare. 

� Cuantumul tarifului IF prevăzut la art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, 
pentru anul 2015, se aprobă de către consiliul de conducere al Agenției Naționale de 
Îmbunătățiri Funciare, la propunerea directorului general al acesteia, în termen de 12 
zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență şi se 
transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 
3 zile de la aprobare. 

� Cuantumul tarifului IF prevăzut anterior se calculează şi se aplică pentru perioada 
cuprinsă între data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi 
data de 31 decembrie 2015. 

Măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 

În Monitorul Oficial nr. 226 din 2 aprilie 2014 a fost publicată Legea nr. 
65/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui 
nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) 
din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru 
prorogarea unor termene. 

Principalele prevederi 

� Termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 mai 2015. 

� Menținerea afectațiunii de interes public se stabileşte de către entitatea învestită de 
lege, prin decizia de restituire în natură, la propunerea motivată a deținătorului actual al 
imobilului. 

� În perioada menținerii afectațiunii de interes public, obligația privind plata cheltuielilor 
de întreținere aferente imobilului revine deținătorului actual al acestuia. 

� În perioada menținerii afectațiunii de interes public, noul proprietar beneficiază de 
plata unei chirii, care se stabileşte în funcție de valoarea imobilului prin raportare la grila 
notarială valabilă la data încheierii sau prelungirii contractului de închiriere. 

Măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist 
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În Monitorul Oficial nr. 227 din 3 aprilie 2015 a fost publicată Norma nr. 
6/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară privind gestionarea 
riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de 
entitățile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 
Principalele prevederi 

� Prezenta normă stabileşte cerințele la nivelul entităților autorizate/avizate, 
reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
denumită în continuare A.S.F., pentru identificarea, prevenirea şi reducerea impactului 
potențial negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea tehnologiei 
informației şi comunicațiilor la nivel de oameni, procese, sisteme şi mediu extern, 
inclusiv de fapte ce țin de criminalitatea informatică. 

� Prezenta normă stabileşte activități şi operațiuni pentru evaluarea, supravegherea şi 
controlul riscurilor operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice şi ale 
securității informatice. 

� Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entități autorizate/avizate, 
reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F., denumite în continuare entități: 

• operatori de piață/operatori de sistem; 

• societăți de administrare a investițiilor (SAI), organisme de plasament colectiv 
(OPC şi AOPC) care se autoadministrează, după cum urmează: 

� societăți cu active nete în portofoliu/administrate în valoare totală, cumulată 
pentru toate fondurile administrate, de peste 250 milioane euro, echivalent lei; 

� societăți cu active nete în portofoliu/administrate în valoare totală, cumulată 
pentru toate fondurile administrate, de până la 250 milioane euro, echivalent 
lei; 

• depozitari centrali, case de compensare/contrapărți centrale; 

• intermediari — societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) încadrate la 
art. 6 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, sucursale ale intermediarilor din state nemembre şi 
instituții de credit din România autorizate de Banca Națională a României în 
conformitate cu legislația bancară şi înscrise în Registrul public al A.S.F. în 
calitate de intermediar. 

� Prevederile prezentei norme se aplică de către entități în funcție de categoria de risc 
stabilită de A.S.F. şi, respectiv, în funcție de rezultatul evaluării interne a riscurilor, pe 
baza celor mai bune practici în domeniu. 

� Categoria de risc corespunzătoare fiecărui tip de entitate este stabilită de către A.S.F. 
în funcție de natura, dimensiunea şi complexitatea activității acesteia, precum şi de 
riscurile pe care le poate induce, respectiv de impactul asupra activității. 

� Entitățile vor participa la colectarea, analizarea, monitorizarea şi raportarea 
evenimentelor de securitate informatică, în cadrul sistemului dezvoltat de A.S.F. 

� Entitățile evaluează anual şi monitorizează continuu riscurile operaționale generate 
de utilizarea sistemelor informatice, prioritizează resursele, implementează măsuri de 
securitate informatică şi monitorizează eficacitatea acestora prin aplicarea 
managementului de risc. 

Gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice 
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În Monitorul Oficial nr. 213 din 30 martie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
211/2015 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învățământul 
preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015—2016. 

 

Principalele prevederi 

� Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de 
la bugetele locale, pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de 
stat, precum şi numărul de locuri — granturi de studii din instituțiile de învățământ 
superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2015—2016, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Cifrele de şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la 
bugetele locale şi pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de 
stat, precum şi numărul de locuri — granturi de studii din instituțiile de învățământ 
superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2015—2016 

� I. Educație timpurie  

� Numărul total de locuri  665.000 

� II. Învățământ primar  

� Numărul total de locuri  925.000 

Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învățământul 
preuniversitar şi superior de stat 

În Monitorul Oficial nr. 229 din 3 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
69/2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 

 

Principalele prevederi 

� Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) 
au dreptul la o indemnizație lunară de 400 lei pentru fiecare an de detenție, strămutare 
în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu 
sunt pensionate. 

� Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au 
dreptul la o indemnizație lunară de 200 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în 
spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt 
pensionate. 

� Soțul/Soția celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul 
detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a 
stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 400 lei 
neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. 

� Această indemnizație se poate cumula cu orice pensie. 

� Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2015. 

Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
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În Monitorul Oficial nr. 229 din 3 aprilie 2015 a fost publcicată Legea nr. 
61/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind 
asistența judiciară internațională în materie civilă şi comercială. 

Principalele prevederi 

� Autoritățile române abilitate cu aplicarea prezentei legi sunt Ministerul Justiției şi 
instanțele judecătoreşti. 

� Dispozițiile prezentei legi reglementează condițiile în care se soluționează cererile de 
asistență judiciară internațională având ca obiect: 

• comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate; 

• obținerea de probe prin comisii rogatorii internaționale; 

• transmiterea/obținerea de informații asupra dreptului străin. 

Domeniul aplicării 

� Cererile de asistență judiciară internațională în materie civilă şi comercială se 
soluționează potrivit dispozițiilor prezentei legi şi ale dreptului intern în materie. 

� Dispozițiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor dreptului Uniunii Europene, 
convențiilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, completând 
situațiile nereglementate de acestea. 

� Pentru statele cu care România nu are legături convenționale, asistenta judiciară 
internațională în materie civilă şi comercială poate fi acordată în baza curtoaziei 
internaționale, sub rezerva principiului reciprocității; existența reciprocității de fapt se 
dovedeşte potrivit prevederilor art. 2.561 alin. (2) din Codul civil. 

� Actele judiciare sunt cele care se emit în cadrul unui proces civil sau comercial şi a 
căror comunicare are loc potrivit legii, din dispoziția instanței, precum: citații, cereri de 
chemare în judecată, hotărâri, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte asemenea 
comunicări. 

� Actele extrajudiciare sunt cele emise de notari publici sau executori judecătoreşti şi 
pot fi folosite în cadrul unui proces civil sau comercial. 

Rolul Ministerului Justiției 

� Ministerul Justiției este autoritatea centrală prin intermediul căreia autoritățile 
române solicitante efectuează comunicarea de acte în străinătate. După caz, 
autoritățile române solicitante sunt instanțele judecătoreşti, respectiv notarii publici, 
executorii judecătoreşti, precum şi alte autorități care au, potrivit legii, atribuții în 
comunicarea actelor. 

� După primirea cererii de asistență judiciară având ca obiect comunicarea unor acte 
judiciare sau extrajudiciare şi a documentelor anexate acesteia de la autoritatea română 
solicitantă, Ministerul Justiției efectuează controlul de regularitate internațională şi, 
după caz, le transmite, în funcție de existența şi prevederile unei convenții 
internaționale: 

• autorității centrale din stătu! solicitat; sau 

• misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat, prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau 

• prin poştă, direct destinatarului actului. 

Legea privind asistența judiciară internațională în materie 
 civilă şi comercială a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 218 din 1 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
654/2015 al MFP şi al ANAF privind aprobarea Normelor metodologice 
de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură 
simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor 
care reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană şi 
țările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de 
marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE—Turcia. 

Principalele prevederi 

Autorizația pentru întocmirea declarației pe factură în cadrul acordurilor care 
reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană şi țările partenere 

� În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură 
simplificată prin întocmirea „declarației pe factură” depun la direcțiile regionale 
vamale în a căror rază teritorială de competență se află sediul lor principal o cerere. 

� Cererea este însoțită de următoarele documente, în fotocopie: 

• actul constitutiv al societății; 

• certificatul de înmatriculare în registrul comerțului; 

• contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; 

• descrierea procesului tehnologic de obținere a produselor finite; 

• structura de preț a produsului finit în cazul în care la fabricarea produselor 
finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică; 

• liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime 
şi materialele efectiv folosite — cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară — 
la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincție 
clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziționate de pe piața 
internă; 

• copiile documentelor care au însoțit la import/plasare sub regim vamal 
suspensiv materialele folosite la obținerea produselor finite exportate, pentru 
operațiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declarația vamală, dovada de 
origine, factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul 
de nonmanipulare; 

• copiile documentelor care însoțesc la export/plasare sub regim vamal 
suspensiv produsele finite pentru operațiuni derulate în ultimele 12 luni, ce 
lichidează operațiunile de import corespunzătoare, cum ar fi: declarația vamală, 
dovada de origine (dacă este cazul), factura aferentă, lista de colisaj, 
documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declarația furnizorului, 
precum şi copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale 
aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-
drawback; 

• orice alte documente care susțin cele declarate în cerere. 

� Direcțiile regionale vamale analizează cererea depusă şi eliberează autorizația de 
„exportator autorizat”. 

Întocmirea declarației pe factură în cadrul acordurilor care reglementează 
comerțul preferențial dintre UE şi țările partenere 
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În Monitorul Oficial nr. 224 din 2  aprilie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 24/2015 a Senatului României privind Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor — Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE 
pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM (2014) 209 final. 

Principalele prevederi 

� În pofida tuturor progreselor înregistrate în ultimii ani în procesul amplu de integrare a 
romilor, prezenta Strategie de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 
rome pentru perioada 2015—2020 a Guvernului României, adoptată în ianuarie 2015, 
este insuficientă pentru rezolvarea cu succes a problemelor cu care se confruntă 
populația de etnie romă; este necesară o reabordare a politicilor publice. 

� Legislația europeană privind aplicarea principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, trebuie regândită în sensul obligării 
statelor membre să prevadă sancțiuni şi căi de atac eficiente privind combaterea 
discriminării şi să adopte măsuri direcționate spre populația majoritară în vederea 
diminuării şi eradicării discriminării. 

� Având în vedere că o parte a populației rome desfăşoară activități legate de colectarea 
materialelor refolosibile este necesară reglementarea juridică a statutului de lucrător 
ecologist, definit ca persoana care desfăşoară activități de sortare a materialelor 
refolosibile; această măsură va sprijini, pe de o parte, politicile de mediu şi, pe de altă 
parte, va reprezenta atât o măsură de consolidare, cât şi o nouă formă de realizare a 
economiei sociale în domeniu. 

Punerea în aplicare a cadrului UE pentru  
strategiile naționale de integrare a romilor 

În Monitorul Oficial nr. 225 din 2 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
18/2015 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România şi 
Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției 
bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), 
semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Contractul de finanțare dintre România şi Banca Europeană de Investiții în 
vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, în valoare de 110 milioane 
euro. 

� Contractul de finanțare dintre România şi Banca Europeană de Investiții în vederea 
acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi amendamentul convenit prin 
Contractul de finanțare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la 
Contractul de finanțare dintre România şi Banca Europeană de Investiții în vederea 
acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 225 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu 
publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. 

A fost aporobat Contractul de finanțare dintre România şi BEI în vederea 
acoperirii contribuției bugetului de stat la PNDR 
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Principalele prevederi 

� Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 40
afaceri europene, în 
Fondul european pentru investiții strategice
reprezintă elementul central al noului Plan de investiții pentru Europa
Comisia Europeană în 
cadrul juridic necesar şi stabileşte alocările bugetare pentru constituirea şi funcționarea 
Fondului. 

� Camera Deputaților acceptă 
Comisiei Europene cu scopul de a stimula investițiile în economia europeană, motorul 
principal al creşterii economice şi al asigurării/menținerii locurilor de muncă.

� Camera Deputaților admite 
alocările financiare care provin din Fond să aibă acelaşi impact pozitiv asupra economiei 
reale, prin suplimentarea resurselor financiare asigurate sub formă de granturi, aferente 
proiectelor de investiții.

� Camera Deputaților consideră însă că trebuie
practică a principiului adiționalității
nu doar pentru a consolida câştigurile investitorilor privați.

� Camera Deputaților acceptă argumentul că 
instrumentelor financiare inovatoare
în finanțarea proiectelor de investiții. Totuşi, Camera Deputaților aminteşte şi atrage 
atenția că unele cauze ale crizei financiare din perioada 2008
utilizării excesive a gamei instrumentelor financiare complexe de genul celor pe care le 
prevede şi noul Plan de investiții.

� Camera Deputaților consideră că 
întreprinderilor cu capit
Comisiei Europene privind finanțarea pe termen lung a economiei europene, prezentată 
în luna martie 2014. 

� Camera Deputaților observă că 
vor fi aduse modificări cadrului financiar multianual al UE
o abordare responsabilă în ce priveşte bugetul UE, astfel încât riscurile asupra bugetului 
să nu fie asumate fără o analiză economică transparentă.

� Camera Deputaților conside
diverse ale Fondului

� Camera Deputaților constată 
investiții şi a funcționării
European şi unele grupuri de reflecție independente din UE.

� Camera Deputaților agreează amendamentul propus de Consiliul UE la 10 martie 
2015: „Independența Comitetului pentru investiții (al Fondului) este un factor
pentru garantarea încrederii şi a 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European privind
 Fondul european de investiții strategice

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online

În Monitorul Oficial nr. 229 din 3 aprilie 2015 a fost publicată 
nr. 30/2015 a Camerei Deputaților privind aprobarea opiniei referitoare 
la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind Fondul european de investiții strategice şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 COM (2015) 
10. 

 

Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 40-19/197 adoptat de Comisia pentru 
 şedința din 19 martie 2015, Camera Deputaților ia act de faptul că 

Fondul european pentru investiții strategice (denumit în continuare FEIS sau Fondul) 
reprezintă elementul central al noului Plan de investiții pentru Europa
Comisia Europeană în luna noiembrie 2014; această propunere de regulament creează 
cadrul juridic necesar şi stabileşte alocările bugetare pentru constituirea şi funcționarea 

Camera Deputaților acceptă necesitatea şi importanța acestei acțiuni
Comisiei Europene cu scopul de a stimula investițiile în economia europeană, motorul 
principal al creşterii economice şi al asigurării/menținerii locurilor de muncă.
Camera Deputaților admite utilitatea principiului adiționalității
alocările financiare care provin din Fond să aibă acelaşi impact pozitiv asupra economiei 
reale, prin suplimentarea resurselor financiare asigurate sub formă de granturi, aferente 
proiectelor de investiții. 
Camera Deputaților consideră însă că trebuie acordată o atenție deosebită punerii în 

principiului adiționalității, pentru a atrage într-adevăr investiții private noi şi 
nu doar pentru a consolida câştigurile investitorilor privați. 
Camera Deputaților acceptă argumentul că utilizarea în mai mare măsură a 
instrumentelor financiare inovatoare ar trebui să stimuleze sectorul privat să se implice 
în finanțarea proiectelor de investiții. Totuşi, Camera Deputaților aminteşte şi atrage 
atenția că unele cauze ale crizei financiare din perioada 2008—
utilizării excesive a gamei instrumentelor financiare complexe de genul celor pe care le 
prevede şi noul Plan de investiții. 
Camera Deputaților consideră că finanțarea prin intermediul Fondului a IMM
întreprinderilor cu capitalizare medie din UE este necesară şi se înscrie în viziunea 
Comisiei Europene privind finanțarea pe termen lung a economiei europene, prezentată 

 
Camera Deputaților observă că finanțarea Fondului se bazează pe presupunerea că nu 

aduse modificări cadrului financiar multianual al UE; în acest sens se recomandă 
o abordare responsabilă în ce priveşte bugetul UE, astfel încât riscurile asupra bugetului 
să nu fie asumate fără o analiză economică transparentă. 
Camera Deputaților consideră că statele membre nu ar trebui să acopere pierderile 
diverse ale Fondului. 
Camera Deputaților constată necesitatea asigurării transparenței publice a deciziilor
investiții şi a funcționării Fondului, aşa cum au solicitat deja membri ai Parlamentului 
European şi unele grupuri de reflecție independente din UE. 
Camera Deputaților agreează amendamentul propus de Consiliul UE la 10 martie 

: „Independența Comitetului pentru investiții (al Fondului) este un factor
pentru garantarea încrederii şi a participării sectorului privat la Planul de investiții”.

Propunerea de Regulament al Parlamentului European privind
Fondul european de investiții strategice 

n prezent sunt disponibile integral  

online Legalis.ro. 

În Monitorul Oficial nr. 229 din 3 aprilie 2015 a fost publicată Hotărârea 
a Camerei Deputaților privind aprobarea opiniei referitoare 

pean şi al Consiliului 
privind Fondul european de investiții strategice şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 COM (2015) 

19/197 adoptat de Comisia pentru 
Camera Deputaților ia act de faptul că 

(denumit în continuare FEIS sau Fondul) 
reprezintă elementul central al noului Plan de investiții pentru Europa,lansat de 

luna noiembrie 2014; această propunere de regulament creează 
cadrul juridic necesar şi stabileşte alocările bugetare pentru constituirea şi funcționarea 

necesitatea şi importanța acestei acțiuni din partea 
Comisiei Europene cu scopul de a stimula investițiile în economia europeană, motorul 
principal al creşterii economice şi al asigurării/menținerii locurilor de muncă. 

, care va face ca 
alocările financiare care provin din Fond să aibă acelaşi impact pozitiv asupra economiei 
reale, prin suplimentarea resurselor financiare asigurate sub formă de granturi, aferente 

acordată o atenție deosebită punerii în 
adevăr investiții private noi şi 

i mare măsură a 
ar trebui să stimuleze sectorul privat să se implice 

în finanțarea proiectelor de investiții. Totuşi, Camera Deputaților aminteşte şi atrage 
—2009 s-au datorat 

utilizării excesive a gamei instrumentelor financiare complexe de genul celor pe care le 

finanțarea prin intermediul Fondului a IMM-urilor şi a 
alizare medie din UE este necesară şi se înscrie în viziunea 

Comisiei Europene privind finanțarea pe termen lung a economiei europene, prezentată 

finanțarea Fondului se bazează pe presupunerea că nu 
; în acest sens se recomandă 

o abordare responsabilă în ce priveşte bugetul UE, astfel încât riscurile asupra bugetului 

statele membre nu ar trebui să acopere pierderile 

necesitatea asigurării transparenței publice a deciziilor de 
Fondului, aşa cum au solicitat deja membri ai Parlamentului 

Camera Deputaților agreează amendamentul propus de Consiliul UE la 10 martie 
: „Independența Comitetului pentru investiții (al Fondului) este un factor-cheie 

participării sectorului privat la Planul de investiții”. 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European privind 
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În Monitorul Oficial nr. 229 din 3 aprilie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 31/2015 a Camerei Deputaților privind aprobarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul 
Regiunilor şi Banca Europeană de Investiții — Utilizarea optimă a 
flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate şi de 
Creştere COM (2015) 12. 

Principalele prevederi 

� Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 40-19/198 adoptat de Comisia pentru 
afaceri europene, în şedința din 20 martie 2015, Camera Deputaților apreciază 
elaborarea acestei Comunicări ca un instrument care oferă orientări suplimentare 
privind modalitatea de interpretare de către Comisie a prevederilor deja existente în 
Pactul de stabilitate şi creştere, fără a le modifica sau înlocui. 

� Camera Deputaților salută dorința Comisiei Europene de a consolida legătura dintre 
investiții, reformele structurale şi responsabilitatea bugetară prin utilizarea optimă a 
flexibilității inerente prevăzute de Pactul de stabilitate şi creştere. 

� Camera Deputaților identifică câteva merite indiscutabile ale noilor orientări privind 
flexibilitatea: 

• îmbunătățesc transparența regulilor şi măresc astfel predictibilitatea; 

• stabilesc principiul că ajustarea fiscală nu trebuie să fie aceeaşi pentru toți; 

• tratează diferențiat ajustările în funcție de poziția în cadrul ciclului economic. 

� Camera Deputaților atrage atenția însă că, deşi noile interpretări par a relaxa 
suplimentar regulile Pactului, flexibilitatea este permisă doar în cadrul normelor 
existente, în plus, regulile pot impune eforturi de ajustare diferite în situații similare. 

� Camera Deputaților atrage atenția că excluderea țărilor aflate în procedura de deficit 
excesiv de la posibilitatea de a beneficia de clauza de flexibilitate poate reduce 
semnificativ impactul asupra economiei Uniunii Europene. 

� Camera Deputaților consideră că o vulnerabilitate a flexibilității în condițiile curente 
constă în faptul că aceasta se aplică unor parametri structurali care sunt estimați şi nu 
unor parametri reali, direct observabili. Estimările depind de metodologii contestate 
uneori şi care comportă inevitabil o mai mare doză de subiectivism. 

� Camera Deputaților este de părere că flexibilitatea ar trebui să ia în considerare un 
spectru mai larg de indicatori socioeconomici, nu doar pe cei legați preponderent de 
macroeconomie şi finanțe. 

Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor  
prevăzute de Pactul de Stabilitate şi de Creştere 

În Monitorul Oficial nr. 219 din 1 aprilie 2015 a fost publicată Circulara 
nr. 12/2015 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii 
de referință a Băncii Naționale a României. 

Principalele prevederi 

� Începând cu data de 1 aprilie 2015, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale 
a României este de 2% pe an. 

BNR a stabilit nivelul ratei dobânzii de referință 
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În Monitorul Oficial nr. 230 din 3 aprilie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 29/2015 a Camerei Deputaților privind aprobarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social 
European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiții — Un 
Plan de investiții pentru Europa COM (2014) 903. 

Principalele prevederi 

� Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 4C-19/196 adoptat de Comisia pentru 
afaceri europene, în şedința din 19 martie 2015, Camera Deputaților salută inițiativa 
Comisiei Europene de a încerca o abordare nouă prin care să schimbe mixul de politici 
urmat în ultimii 5 ani şi care nu a reuşit să relanseze decisiv economia europeană. 

� Camera Deputaților salută, de asemenea, evaluarea Comisiei Europene, care recunoaşte 
pentru prima dată existența unei probleme legate de deficitul de cerere: „Este nevoie 
de măsuri simultane pe mai multe fronturi, atât pe partea de cerere, cât şi pe partea de 
ofertă economică”. 

� În acelaşi sens, citarea discursului domnului Mario Draghi, preşedintele Băncii Centrale 
Europene, de la Jackson Hole, SUA, la data de 22 august 2014, este încurajatoare. 
Camera Deputaților subliniază că principalul mesaj al lui Mario Draghi este nevoia de 
schimbare instituțională şi de politici, în condițiile în care sistemul curent de politici nu 
este potrivit pentru provocările cu care se confruntă Uniunea. Camera Deputaților se 
raliază, de asemenea, îndemnului domnului Draghi de a sprijini cererea agregată, alături 
de reformele structurale. 

� Camera Deputaților reaminteşte că deficitul de cerere este, de asemenea, o cauză a 
stagnării economice, în măsura în care scăderea puterii de cumpărare a gospodăriilor, 
îndatorarea mare a sectorului privat şi neîncrederea din cauza incertitudinii asupra 
viitorului au influențat negativ cererea efectivă, blocând astfel creşterea economică. 

� Camera Deputaților apreciază tentativa Comisiei Europene de a ieşi din cadrul rigid al 
celor doi piloni — consolidare fiscală severă şi reforme structurale — şi de a propune un 
al treilea pilon: investițiile. 

� Camera Deputaților apreciază recunoaşterea necesității de a stimula investițiile pentru 
a depăşi deficitul de investiții din UE, în vederea stimulării creşterii economice şi a 
creării locurilor de muncă. 

Un Plan de investiții pentru Europa 

În Monitorul Oficial nr. 226 din 2 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
66/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2014 pentru 
prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. 

Principalele prevederi 

� În situația în care s-a constatat, de către inspectorii sociali, nerespectarea de către 
furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente pentru serviciile sociale 
pentru care deține certificatul de acreditare eliberat conform prevederilor H.G. nr. 
1.024/2004 sau acordarea serviciilor sociale în condiții care ar putea conduce la 
încălcarea drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia încetează de drept, 
în baza propunerii de retragere a acreditării întocmite de inspectorii sociali. 

Asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale 
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În Monitorul Oficial nr. 230 din 3 aprilie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 32/2015 a Camerei Deputaților privind aprobarea opiniei referitoare 
la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social 
european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al 
Consiliului, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanțării inițiale 
acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46. 

Principalele prevederi 

� Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 4c-19/207 adoptat de Comisia pentru 
afaceri europene, în şedința din 24 martie 2015, Camera Deputaților ia act de faptul că 
propunerea Comisiei Europene privind garanția pentru tineret a făcut obiectul unui 
acord politic şi a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2013; de faptul că 
garanția pentru tineret vizează garantarea faptului că toți tinerii cu vârste cuprinse între 
15 şi 24 de ani care nu sunt angajați, nu sunt înscrişi la studii sau traininguri de formare 
profesională să beneficieze de o ofertă de calitate adaptată nevoilor lor, respectiv de: 
contract de muncă, ucenicie, stagiu sau curs de formare continuă în termen de 4 luni de 
la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă; de faptul că toate statele 
membre au depus planuri proprii de implementare a garanției pentru tineret şi în 
prezent instituie măsuri concrete, Comisia Europeană fiind cea care monitorizează 
implementarea, în cadrul Semestrului european. 

� Camera Deputaților ia act de faptul că sursa principală de finanțare a garanției pentru 
tineret este Fondul social european (FSE), care dispune de un buget de 86 miliarde de 
euro pentru perioada 2014-2020; de faptul că în completarea sumelor provenind din 
FSE, Consiliul European din 7 şi 8 februarie 2013 a aprobat lansarea Inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), ce are ca obiectiv accelerarea 
măsurilor prevăzute în pachetul „Încadrarea în muncă a tinerilor”; de faptul că YEI se 
adresează tuturor regiunilor în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25% şi 
în mod prioritar regiunilor în care rata şomajului în rândul tinerilor care nu sunt 
încadrați profesional şi nu urmează nicio formă de învățământ (NEET) este foarte 
ridicată; de faptul că această inițiativă se înscrie în obiectivele Strategiei Europa 2020, 
acelea că 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de 
muncă, reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii şi reducerea cu cel puțin 
20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma 
sărăciei şi a excluziunii sociale. 

� Camera Deputaților observă faptul că, beneficiind inițial de un buget de 6 miliarde de 
euro pe o perioadă de 7 ani (2014-2020), respectiv 3,2 miliarde de euro provenind 
dintr-o linie bugetară specifică a Uniunii Europene dedicată ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor şi 3 miliarde de euro provenind de la FSE, finanțarea totală a YEI a 
crescut în februarie 2013 la 8 miliarde de euro, din care 6 miliarde au fost concentrați 
în primii 2 ani ai viitorului buget european (2014 şi 2015); inițiativa ar trebui să permită 
statelor membre finanțarea reformelor structurale necesare în domeniul forței de 
muncă, al învățării, al educației şi al formării tinerilor, precum şi sprijinirea demarării 
unor afaceri de către tineri. 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 11/2015 pentru modificarea şi complearea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 188 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății 

� Proiect de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din 
învățmântul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi 
funcționarea Academiei de Ştiințe Militare 

� Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private 

 � Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi 
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învățământ 

� Propunere legislativă privind acordarea de periuțe de dinți preşcolarilor şi elevilor din clasele I-
VIII din învățământul de stat şi privat 

� Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății 

� Propunere legislativă pentru abrogarea alin. (2) al art. 375 al Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății 

� Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondență al 
cetățenilor români cu domiciliul sau reşedința în străinătate 

� Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varşovia, la 25 noiembrie 
2014, privind modificarea Convenției privind organizarea şi activitatea Bancii Internationale de 
Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 
noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare 
Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 
şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 octombrie 1963 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 301 şi art. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal 

� Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006 

� Proiect de Lege privind Cinematografia 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora 

 � Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția şi 
promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 5 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru 

 � Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente 

 � Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravențiilor 

 � Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România 

� Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri ştiințifice 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 34 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilității 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

�P roiect de lege privind modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi 
funcționarea Curții de Conturi 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale 

� Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 21 din O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

� Propunere legislativă modificarea şi completarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localitaților urbane şi rurale 

� Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România 

� Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Noi dispoziții privind raportarea de informații financiare 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 86 din 31 martie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii 
Centrale Europene din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de 
supraveghere (BCE/2015/13). 
 

Regulamentul stabilește cerințe în ceea ce privește raportarea informațiilor financiare în materie de 

supraveghere care urmează a fi transmise ANC de către unle grupuri și entități supravegheate semni-

ficative și unele grupuri și entități supravegheate mai puțin semnificative. Regulamentul nu afectează 

standardele contabile aplicate de grupurile și entitățile supravegheate în conturile consolidate sau 

conturile anuale ale acestora și nu modifică standardele contabile aplicate pentru raportarea în 

scopuri de supraveghere. Regulamentul intră în vigoare în ziua următoare datei publicării. 

 
Aplicarea cadrului de politică monetară din Eurosistem 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 91 din 2 aprilie 2015 a fost publicată Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii 
Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară 
din Eurosistem (BCE/2014/60) (reformare). 
 

Orientarea stabilește reguli uniforme pentru punerea în aplicare a politicii monetare unice de către 

Eurosistem în toate statele membre a căror monedă este euro. Eurosistemul ia toate măsurile cores-

punzătoare pentru a pune în aplicare operațiunile de politică monetară din Eurosistem în conformitate 

cu principiile, mijloacele, instrumentele, cerințele, criteriile și procedurile stabilite în prezenta orientare. 

Orientarea se adresează băncilor centrale din Eurosistem, produce efecte de la data notificării sale 

către BCN și abrogă de la 1 mai 2015 Orientarea BCE/2011/14, dată de la care intră în vigoare pre-

zenta orientare. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 107 din 30 martie 2015  a fost publicată ultima publicație CJUE.  
 

 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  

Măsuri pentru punerea în aplicare a Loteriei bonu-
rilor fiscale 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 3 aprilie un proiect de 
ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a O.G. nr. 
10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a mode-
lului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor 
fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efec-
tuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale. 

Conform referatului de aprobare, ordinul reglementează, printre altele: 
� stabilirea modalității de calcul a valorii unui premiu; 
� calcularea de către direcția de specialitate a valorii premiului cuvenit fiecărui câştigător; 
� etapele desfăşurării extragerilor, respectiv pregătirea urnelor, bilelor şi a cântarului pentru trageri, 

prilej cu care bilele utilizate sunt cântărite şi verificate din punct de vedere al integrității; 
� modalitatea concretă de extragere a numerelor reprezentând valoarea, respectiv ziua emiterii 

bonului fiscal; 
� responsabilitățile structurilor din cadrul Companiei Naționale „Loteria Română” S.A.; 
� modelul şi conținutul cererii pentru revendicarea premiilor la Loteria bonurilor fiscale; 
� Instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale; 
� constituirea „Bazei de date privind Loteria bonurilor fiscale”, aplicație electronică accesibilă Direc-

țiilor regionale ale finanțelor publice, respectiv Direcției generale antifraudă fiscală.  
 
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

așteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 

Ministerul Sănătăţii propune noi reglementări 
privind drepturile pacientului 

Ministerul Sănătății a publicat pe data de 1 aprilie un proiect de ordin 
privind completarea Anexei 1 la Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului. 

Conform referatului de aprobare, în prezent, în absența unei legislații secundare de aplicare a pre-
vederilor legale, dreptul pacientului referitor la exprimarea consimțământului privind accesul la datele 
de sănătate, precum și alegerea unei alte persoane care să primească informații despre starea sa de 
sănătate nu poate fi exercitat. La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, 
medicul curant are obligația să aducă la cunoștința pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie 
informat în cazul în care informațiile medicale prezentate i-ar cauza suferință, precum și dreptul de a 
alege o altă persoană care să fie informată în locul său.  
 
Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informați despre evoluția in-
vestigațiilor, diagnostic și tratament se exprimă în scris, prin completarea formularului anexat ordinului. 
 

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

așteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 

  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a publicat pe 
data de 30 martie un proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea 
Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023. 

Conform notei de fundamentare, implementarea programului sprijină: 

� elaborarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică la nivelul localităților şi la nivel 
regional; 

� dezvoltarea infrastructurii urbane şi rurale; 

� stabilirea valorii bunurilor imobile necesară unui sistem corect de taxe şi impozite; 

� crearea condițiilor pentru libera circulație a terenurilor şi construcțiilor; 

� atragerea capitalului internațional; 

� dezvoltarea şi consolidarea creditului ipotecar; 

� gestionarea fondului imobiliar public şi privat al localităților. 
  
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

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

Statutul cadrelor militare în curs de modificare 

Ministerul Apărării Naționale a publicat pe data de 31 martie un proiect 
de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare. 

Conform expunerii de motive, modificările şi completările propuse asigură cadrul legal pentru 
implementarea măsurilor necesare modernizării managementului resurselor umane, prin eliminarea 
posibilităților de blocare a dinamicii de personal, asigurarea predictibilității evoluției în carieră şi a 
unei mobilități optime a personalului, elemente care să conducă la îndeplinirea eficientă a misiunilor 
şi obiectivelor armatei. 
 
Aceste măsuri se referă la:  

� structurarea carierei militare pe etape distincte, care să asigure acumularea graduală a compe-
tenței profesionale necesare îndeplinirii obiectivelor individuale 

� creşterea stagiilor minime în grad astfel încât dezvoltarea carierei să se deruleze în mod echilibrat 
în raport cu vârsta 

� într-un orizont de timp rezonabil să se configureze o structură de personal a Armatei României 
fundamentată pe principii moderne, adoptate de majoritatea armatelor statelor partenere în 
cadrul structurilor euro-atlantice. 

 

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

așteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Noi dispoziții privind siguranța jucăriilor 

Decrete și cereri de reexaminare semnate 

 

  Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a publicat pe data de 30 
martie un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi com-
pletarea H.G. nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor. 

Conform notei de fundamentare, schimbările introduse vizează: 

� modificarea Apendicelui A şi introducerea Apendicelui C în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 74/2011; 

� introducerea prevederii că adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexa 1, 
anexa 2, partea III pct. 11 şi 13, Apendicele A, Apendicele B pct. 5, Apendicele C şi Anexa 5 la 
prezenta hotărâre, se vor face prin ordin al ministrului economiei, comerțului şi turismului, care 
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior modificărilor adoptate în acest 
sens de către Comisia Europeană;  

� introducerea unei prevederi privind posibilitatea contravenientului de a achita, în termen de cel 
mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia a jumătate din minimul amenzii. 

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

așteptate pe adresa de e-mail dezbateri_publice@minind.ro, în 10 zile de la publicare. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind 
asistența judiciară internațională în materie civilă şi comercială; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 27/2014 privind unele măsuri 
pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea 
unor măsuri financiare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2014 pentru completarea art. 
176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui 
nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru 
prorogarea unor termene; 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României a semnat în data de 1 aprilie cererea de reexami-
nare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996. 
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Decrete și cereri de reexaminare semnate 
 

 

  
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 5/2014 pentru modificarea şi 

completarea O.U.G. nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare şi gestionare a 
proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are 
calitate de donator de asistență tehnică; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 18/2014 pentru prorogarea 
termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității 
în domeniul serviciilor sociale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 8/2013 privind reorganizarea 
rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de 
încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 71/2014 privind modificarea art. X 
alin. (2) din O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
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Apariția mult a

a determinat aducerea la zi a comentariilor

Vă dorim lectură placută 

 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online

Codul insolvenței comentat! 

ia mult așteptatului Cod al insolvenței

a determinat aducerea la zi a comentariilor

legislației în materie. 

Lucrarea îşi propune analiza noutăţilor aduse 

prin Legea nr. 85/2014. Prin această lege, 

legiuitorul a dorit să codifice într

normativ reglementările din materia insolven

ţei. Comentariile sunt realizate prin raportarea 

atât la dispoziţiile vechii reglementări, Legea 

nr. 85/2006, cât şi la normele drep

în genere, a cărui „fiică rebelă” este procedura 

insolvenţei. 

 

În cuprinsul ediției a 5-a regăsim:
le fundamentale ale procedurilor de preve

a insolvenţei şi de insolvenţă; proceduri de 

prevenire a insolvenţei: mandatul 

cordatul preventiv; procedura insolvenţei; or

ganele care aplică procedura; deschiderea pro

cedurii; falimentul; insolvenţa grupurilor de 
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Pachete tematice Legalis® 

Cum se folosește Puntea în Timp?  

Puntea în timp este utilă atunci când vizualizați un document (de regulă, un act normativ) și 

doriți să aflați care era forma în vigoare a documentului la o dată din trecut sau care va forma 

documentului la o dată în viitor.  

Funcționalitatea detaliată a calendarului Punte în Timp 

• Data curentă – este afișată întotdeauna atunci când deschideți calendarul (din 

selectorul aflat în panoul de Conexiuni sau apăsând direct pe iconița  

• Alegerea datei -  odată deschis calendarul folosiți săgețile (simple pentru a nagiva între 

lunile anului, duble pentru a naviga între ani) și apăsați pe data dorită din calendar 

atunci când ați finalizat navigarea. 

o Atenție: La click pe data aleasă calendarul se va reîncărca și orice act normativ 

consolidat pe care îl accesați din acest moment se va afișa în forma valabilă la 

data aleasă!  

• Revenirea la data curentă – pentru a reveni la data curentă, redeschideți calendarul și 

apăsați opțiunea “Astăzi” 

• Forme valabile în viitor – dacă un act are o formă consolidată valabilă la data aleasă în 

calendarul PiT, atunci se va afișa această formă.  

Notă importantă! Dacă actul pe care îl vizualizați nu are o versiune valabilă la data aleasă în 

calendarul PiT, Legalis® va afișa următorul avertisment: Atenţie! Acest document nu are nici o 

versiune aplicabilă la data selectată. Se afişează versiunea accesată anterior. 

Instrumente indispensabile în Legalis® - Punte în Timp (PiT) 

Nu orice speță poate fi analizată din perspectiva legislației în vigoare astăzi. Pentru toate 
celelalte cazuri Legalis® vă pune la dispoziție Puntea în Timp, funcția cea mai utilă în compararea 
normelor legislative valabile la altă dată decât cea curentă. 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care vă confruntați, contactați 
Suportul Legalis® la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.ro 
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