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În Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015 a fost republicată Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

Principalele prevederi 

� Legea a fost republicată în temeiul art. XIV din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare. 

� Art. 1. Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă 
(1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de 
competență şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor 
instanțelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiției în materie civilă. 
(2) În înfăptuirea justiției, instanțele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, 
asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăților fundamentale, a drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi 
garantarea supremației acesteia. 

� Art. 2. Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă 
(1) Dispozițiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă. 
(2) De asemenea, dispozițiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care 
legile care le reglementează nu cuprind dispoziții contrare. 

Principiile fundamentale ale procesului civil 
� Art. 3. Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului 

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozițiile privind drepturile şi libertățile 
persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este 
parte. 
(2) Dacă există neconcordanțe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate 
reglementările internaționale, cu excepția cazului în care prezentul cod conține dispoziții 
mai favorabile. 

� Art. 4. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene 
În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii 
Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părților. 

� Art. 5. Îndatoriri privind primirea şi soluționarea cererilor 
(1) Judecătorii au îndatorirea să primească şi să soluționeze orice cerere de competența 
instanțelor judecătoreşti, potrivit legii. 
(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară 
sau incompletă. 
(3) În cazul în care o pricină nu poate fi soluționată nici în baza legii, nici a uzanțelor, iar în 
lipsa acestora din urmă, nici în baza dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare, 
ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate 
circumstanțele acesteia şi ținând seama de cerințele echității. 
(4) Este interzis judecătorului să stabilească dispoziții general obligatorii prin hotărârile pe 
care le pronunță în cauzele ce îi sunt supuse judecății. 

Noul Cod de procedură civilă a fost republicat 
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În Monitorul Oficial nr. 232 din 6 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
497/2015 al ministrului Transporturilor pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.031/2014 
privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care 
efectuează transport rutier internațional de mărfuri în vederea acordării 
şi utilizării autorizațiilor CEMT. 

Principalele prevederi 

� Certificatul CEMT de conformitate cu cerințele tehnice şi de siguranță pentru un 
autovehicul (autoutilitară) cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone 
şi care nu depăşeşte 6 tone «EURO IV/4 sigur», «EURO V/5 sigur», «EEV sigur» sau «EURO 
VI/6 sigur», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1e, este emis de către R.A.R. numai în 
cazul în care el nu a fost emis de către fabricantul autovehiculului sau reprezentantul 
autorizat al acestuia în România ori în cazul în care fabricantul nu are reprezentant 
autorizat în România şi numai dacă R.A.R. deține sau are acces la documentele tehnice 
necesare emiterii lui. 

� În cazul în care nu toate echipamentele autovehiculului sunt montate de fabricantul 
acestuia, certificatul este emis de către R.A.R., cu condiția prezentării de către deținătorul 
autovehiculului a acceptului fabricantului cu privire la modificările constructive efectuate 
ulterior fabricării autovehiculului, precum şi a documentelor tehnice de 
omologare/certificare privitoare la aceste modificări. 

� Certificatul va fi imprimat față/verso pe hârtie verde pal şi completat în limba română, 
fiind eliberat împreună cu cel puțin două formulare necompletate ale acestuia traduse în 
limbile franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 1f—1h. 

� Certificatul este emis o singură dată pentru autovehicul şi nu trebuie să fie reînnoit decât 
dacă datele de bază menționate în certificat, pentru orice tip de emisie, se modifică. 

� Certificatul CEMT de conformitate cu cerințele tehnice de siguranță pentru o 
remorcă/semiremorcă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) care nu depăşeşte 3,5 
tone, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2e, este emis de către R.A.R. numai în cazul 
în care el nu a fost emis de către fabricantul vehiculului sau reprezentantul autorizat al 
acestuia în România ori în cazul în care fabricantul nu are reprezentant autorizat în 
România şi numai dacă R.A.R. deține sau are acces la documentele tehnice necesare 
emiterii lui. 

� În cazul în care nu toate echipamentele vehiculului sunt montate de fabricantul acestuia, 
certificatul este emis de către R.A.R., cu condiția prezentării de către deținătorul vehiculului 
a acceptului fabricantului cu privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării 
vehiculului, precum şi a documentelor tehnice de omologare/certificare privitoare la aceste 
modificări. 

� Certificatul va fi imprimat pe hârtie galben pal şi completat în limba română, fiind eliberat 
împreună cu cel puțin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile 
franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 2f—2h. 

Emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează 
transport rutier internațional de mărfuri 
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În Monitorul Oficial nr. 233 din 6 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 

Principalele prevederi 

� Prin excepție, personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituții 
şi autorități publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului 
Concurenței şi al Curții de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste 
instituții, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici 
decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituții sau autorități publice 
pentru fiecare funcție/grad/treaptă şi gradație, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții. 

� Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salarizarea personalului din structurile cu rol de 
organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial Creşterea competitivi-
tății economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, 
Programul operațional Mediu şi Programul operațional pentru Pescuit/Programul 
operațional pentru pescuit şi afaceri maritime se stabileşte la nivelul de salarizare 
aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepția agențiilor 
pentru dezvoltare regională. 

� Prin derogare, de drepturile prevăzute la alin. (7) beneficiază şi personalul autorității 
competente pentru acreditarea agențiilor de plăți şi a organismului de coordonare, 
personalul Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți — organism de coordonare, 
personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare şi 
implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional 
pentru pescuit/Programul operațional pentru pescuit şi afaceri maritime, Programul 
Național de Dezvoltare Rurală, personalul agenției de plată pentru Programul 
operațional pentru pescuit şi personalul structurii de control ex-post din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

� Asimilarea funcțiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (71) cu funcțiile şi nivelul 
de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi 
stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

� Prin derogare de la prevederile anterioare, personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidențiale pentru 
persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice nou-înființate sau reorganizate după anul 2009 
beneficiază de sporul pentru condiții deosebit de periculoase în mod similar cu 
personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre 
rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a 
beneficiat de acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiții. 

� Prin nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare se înțelege acelaşi cuantum al 
salariului de bază cu cel al salariaților având aceeaşi funcție, în care au fost incluse, după 
data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele 
aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, 
numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiții de studii — medii, superioare, 
postuniversitare, doctorale —, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiții, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării. 

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 
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În Monitorul Oficial nr. 233 din 6 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
FEADR şi de la bugetul de stat. 

Principalele prevederi 

� Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general privind depunerea, 
evaluarea, selecția, contractarea, achizițiile publice, plata, controlul şi monitorizarea, 
aferente proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală, denumit în continuare FEADR, şi de la bugetul de stat, prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pe întreaga perioadă de 
implementare a programului. 
Reguli privind măsurile de investiții din PNDR 2014-2020 şi subprogramul pomicol 

� Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR şi 
de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru 
măsuri/submăsuri din cadrul PNDR 2014-2020, cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

• respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de 
stat, respectiv a celor de minimis, după caz; 

• nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul 
prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea 
şi 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 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a 
proiectului; 

• prezentarea dovezii cofinanțării private prin extras de cont şi a blocării într-un 
cont special al proiectului a 50% din valoarea confinanțării private, care se 
foloseşte numai pentru efectuarea plăților de implementare a proiectului, în 
cazul măsurilor care necesită contribuție privată a beneficiarului. 

� În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/beneficiarul, 
după caz, menționat anterior trebuie să dovedească existența cofinanțării private pentru 
proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele. 

� În cadrul aceleiaşi submăsuri, un beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai 
multe proiecte: 

• cu respectarea condițiilor de eligibilitate; şi 

• dacă proiectele nu formează împreună un flux tehnologic. 
� În categoria beneficiarilor eligibili „fermieri” aferenți submăsurii 4.1 „Investiții în 

exploatații agricole”, denumită în continuare submăsura 4.1, se încadrează: 

• formele de organizare recunoscute conform Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

• persoane juridice de drept public, respectiv institute, stațiuni şi unități de 
cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol, definite conform 
legislației naționale în vigoare privind organizarea şi funcționarea acestora. 

Implementarea măsurilor programului național de dezvoltare rurală 
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În Monitorul Oficial nr. 234 din 6 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
619/2015 al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea 
criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice şi a modului de 
implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din 
O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin stabileşte criteriile de eligibilitate, condițiile specifice şi modul de 
implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, denumită în 
continuare ordonanță. 
Condiții specifice şi criterii de eligibilitate pentru acordarea plăților 

� Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 33 din ordonanță sunt cei 
prevăzuți la art. 7 din ordonanță. 

� Fermierii care nu desfăşoară activitatea agricolă prevăzută la art. 2 alin. (2) din 
ordonanță nu sunt eligibili la plată. 

� Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 33 din ordonanță depun la 
centrele Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, 
o singură cerere unică de plată şi sunt identificați în mod unic în Registrul Unic de 
Identificare, pe baza: 

• identificatorului atribuit în Registrul Unic de Identificare; 

• codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul 
de înregistrare eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
denumit în continuare ONRC; 

• contului bancar declarat la APIA de către beneficiar. 
� Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia 

de acordarea de plăți în cadrul schemelor de plăți directe sunt cele prevăzute la art. 8 din 
ordonanță. 

� La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA: 

• copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul 
de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, 
după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, 
respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport; 

• dovada deținerii unui cont bancar activ; 

• procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o 
persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l 
reprezenta în relația cu APIA. 

� Contractele de arendare incluse în documentele menționate anterior vor respecta 
prevederile art. 1.836–1.850 din noul Cod Civil. Contractele de arendare încheiate 
înaintea intrării în vigoare a noului Cod Civil continuă să îşi producă efectele până la data 
încetării prin modalitățile stabilite prin contract. Contractele de arendare încheiate după 
intrarea în vigoare a noului Cod Civil, fără respectarea prevederilorart. 1.836–1.850 din 
actul normativ menționat, nu se iau în considerare. 

Criteriile de eligibilitate pentru schemele de plăți care se aplică 
în agricultură în perioada 2015-2020 
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În Monitorul Oficial nr. 234 din 6 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
620/2015 al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind 
aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi 
a modului de aplicare a anumitor cerințe ale măsurilor compensatorii 
de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole 
prevăzute la art. 33 din O.U.G. nr. 3/2015. 

Principalele prevederi 

� Cererea unică de plată completată de fermieri, conform instrucțiunilor de completare 
prevăzute în anexa nr. 2, se depune la centrele locale/județene ale Agenției de Plăți şi 
Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai 2015, conform prevederilor art. 13 
alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de 
Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiționalitatea. Cererile 
unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, în termen de 25 de zile 
calendaristice, cu o reducere de 1 % pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care 
fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 
15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. 

� Cererea unică de plată se depune la centrele județene ale APIA, pentru fermierii care 
solicită la plată o suprafață de peste 50 hectare teren agricol, şi la centrele locale ale 
APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafață de până la 50 hectare teren 
agricol. 

� În cazul în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigații, odată cu depunerea 
cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia, trebuie să 
prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigații, 
respectiv: autorizația de utilizare a apei pentru irigații eliberată de către Administrația 
Națională „Apele Române“, calitatea de membru al unei organizații a utilizatorilor de apă 
pentru irigații, contractul de irigații al acesteia încheiat cu Agenția Națională de 
îmbunătățiri Funciare sau contractul de irigații încheiat între beneficiar şi Agenția 
Națională de îmbunătățiri Funciare, după caz. 

� APIA primeşte, verifică, procesează cererile unice de plată şi efectuează plata către 
fermier în contul bancar al acestuia, conform legislației. 

� Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantațiilor viticole, membrii 
grupurilor şi organizațiilor de producători din sectorul fructe şi legume, precum şi cei ai 
măsurii 221 – prima împădurire a terenurilor agricole şi ai măsurii 215 – bunăstarea 
animalelor au obligația de a completa cererea unică de plată, indiferent dacă solicită la 
plată întreaga suprafață agricolă a exploatației sau doar o parte a acesteia. 

� Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuți anterior a cererii unice de plată, în 
perioada prevăzută laart. 2 alin. (1), determină aplicarea de sancțiuni în conformitate cu 
prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 
2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi 
al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condițiile 
pentru refuzarea sau retragerea plăților şi pentru sancțiunile administrative aplicabile în 
cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiționalității. 

� Nerespectarea de către beneficiarii menționați anterior a normelor privind 
ecocondiționalitatea determină aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile 
art. 39 şi 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. 

Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 
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În Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015—2019. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2015-2019. Formularele registrului agricol 
sunt prevăzute în anexa nr. 1: „Partea I: Tabele individuale la nivel de 
gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere 
individuală/întreprindere familială şi entități cu personalitate juridică” şi anexa nr. 2: 
„Partea II: Tabele centralizatoare”. 

� Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind 
gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz. 

� În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin 
comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi 
administrației publice, al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui Institutului 
Național de Statistică se aprobă normele tehnice de completare a registrului agricol. 

� Registrele agricole pentru perioada 2015-2019 se întocmesc potrivit formularelor 
aprobate prin prezenta hotărâre. 

� Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 bis, care 
se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome 
„Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

Guvernul a aprobat registrul agricol pentru perioada 2015—2019 

În Monitorul Oficial nr. 243 din 9 aprilie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 29/2015 a Senatului României  privind propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Fondul social european, 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 final. 

Principalele prevederi 

� Comisia pentru Afaceri Europene consideră oportună creşterea prefinanțărilor alocate 
programului YEI, având în vedere caracterul urgent al situației şomajului în rândul 
tinerilor.  

� Prin aceste măsuri se va putea realiza o mobilizare rapidă şi substanțială a 
programelor, în vederea creşterii locurilor de muncă în rândul tinerilor. 

� Comisia pentru Afaceri Europene salută şi susține noile propuneri de suplimentare a 
fondurilor privind promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor din regiunile 
cele mai afectate de şomaj, prevăzute în prezenta propunere de regulament. 

Majorarea sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale 
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În Monitorul Oficial nr. 246 din 10 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 837/2015 al ministrului Finanțelor Publice şi al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, 
taxelor şi contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reținere la sursă. 

Principalele prevederi 

� Decizia de impunere din oficiu se desființează şi din inițiativa organului fiscal, potrivit 
dispozițiilor art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Constatările organului fiscal 
se menționează în Referatul privind impunerea din oficiu.” 

� Formularele „Referat privind impunerea din oficiu”, precum şi „Decizie de desființare a 
deciziei de impunere din oficiu” se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

� Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de 
reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia 
informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale 
regionale ale finanțelor publice şi unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor 
 cu regim de stabilire prin autoimpunere 

În Monitorul Oficial nr. 231 din 6 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
516/2015 al MAE privind publicarea Protocolului de modificare a 
Acordului-cadru dintre MMFPS şi MAI din România şi Oficiul Francez 
pentru Imigrație şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a 
unui sprijin pentru reinserția familiilor de cetățeni români aparținând 
minorităților romilor, revenite din Franța, cu un ajutor de revenire 
acordat de Oficiul Francez pentru Imigrație şi Integrare, semnat la 
Bucureşti la 12 septembrie 2012. 

Beneficiarii proiectului experimental 

� Proiectul experimental va viza un grup-țintă de 80 de familii de cetățeni români 
aparținând minorității rome, care doresc să se întoarcă dintr-una din colectivitățile 
locale franceze care a subscris la Acordul-cadru şi să se instaleze într-un județ care a 
semnat un acord de parteneriat cu OFII, cu scopul de a beneficia de un proiect de 
reintegrare socială şi economică. 

� Autoritățile române care sunt desemnate pentru aplicarea Acordului-cadru sunt 
Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice. 

� La expirarea perioadei de doi ani, Acordul-cadru se prelungeşte cu o nouă perioadă de 
doi ani. Cu două luni înainte de expirarea valabilității Acordului-cadru, părțile se vor 
întâlni pentru a evalua rezultatele aplicării sale. 

Sprijin pentru reinserția familiilor de cetățeni români 
 aparținând minorităților romilor 
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În Monitorul Oficial nr. 232 din 6 aprilie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 1/2015 a Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la 
aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinței ordinare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă materialele prezentate în cadrul Conferinței ordinare anuale a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, după cum urmează: 

• raportul anual de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 
România pentru anul 2014; 

• situațiile financiare anuale ale Camerei Auditorilor Financiari din România la 31 
decembrie 2014; 

• raportul Comisiei de auditori statutari asupra situațiilor financiare ale Camerei 
Auditorilor Financiari din România încheiate la 31 decembrie 2014; 

• execuția bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Auditorilor Financiari din 
România pentru anul 2014; 

• bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Auditorilor Financiari din România 
pentru anul 2015; 

• programul de activități al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 
România pentru anul 2015, elaborat conform strategiei 2014—2017; 

• mandatarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru 
efectuarea demersurilor necesare procesului de transpunere a Directivei 
2014/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de 
modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare 
anuale şi al situațiilor financiare consolidate. 

CAFR a aprobat materialele prezentate în cadrul Conferinței ordinare 

În Monitorul Oficial nr. 233 din 6 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
762/2015 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice şi 
al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru stabilirea 
domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația 
public. 

Principalele prevederi 

� Domeniile prioritare de formare profesională pentru administrația publică, pe baza 
rezultatelor analizei nevoilor de instruire identificate la nivelul autorităților şi instituțiilor 
publice şi a priorităților strategice ale administrației publice, rezultate din documente 
programatice adoptate de Guvernul României, sunt: 

• managementul serviciilor publice şi de utilitate publică; 

• politici publice şi planificare strategică; 

• sistemul de control intern/managerial în entitățile publice; 

• managementul resurselor umane; 

• management financiar-bugetar şi al patrimoniului; 

• drepturile şi libertățile fundamentale ale omului; 

• dreptul integrității publice şi politici anticorupție; 

• legislația Uniunii Europene. 

Stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională 
 pentru administrația publică 
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În Monitorul Oficial nr. 239 din 8 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
419/2015 al ministrului Finanțelor Publice privind stabilirea procedurii 
de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de 
drepturi salariate personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 
— aparat central şi al unităților subordonate. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială 
stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice — aparat 
central şi al unităților subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 
2014. 

� Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor devenite executorii până la data de 31 
decembrie 2014 se realizează eşalonat, în 4 tranşe egale, conform prevederilor art. 35 
alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,după 
cum urmează: 

• începând cu data de 6 aprilie 2015, tranşele 1 şi a 2-a; 

• începând cu data de 1 septembrie 2015, tranşa a 3-a; 

• începând cu data de 1 martie 2016, tranşa a 4-a. 

Stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca 
obiect acordarea de drepturi salariale personalului MFP 

În Monitorul Oficial nr. 241 din 8 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
235/2015 privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru 
plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe 
aferente anului 2016. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă suplimentarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2015 cu suma de 970 
mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice şi acțiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de 
personal”, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice — „Acțiuni generale”. 

� Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor 
executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata 
unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prinLegea nr. 230/2011, 
Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului şi 
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013. 

Bugetul Curții Constituționale a fost suplimentat 
 pentru plata titlurilor executorii 
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În Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
70/2015 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. 

Principalele prevederi 

� Operațiunile de încasări şi plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autori-
zate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane 
fizice care desfăşoară activități în mod independent, asocieri şi alte entități cu sau fără 
personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor 
realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii. 

� Prevederile prezentului capitol nu se aplică Trezoreriei Statului, instituțiilor de credit, 
instituțiilor emitente de monedă electronică, instituțiilor care prestează servicii de plată, 
autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii 
Europene şi notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, instituțiilor 
financiare nebancare şi entităților care efectuează operațiuni de schimb valutar, definite 
potrivit legii, pentru operațiunile specifice activității pentru care acestea au fost 
autorizate, precum şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc. 

� Prevederile prezentului capitol se aplică şi operațiunilor de încasări şi plăți în valută 
efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul 
capitol se efectuează în funcție de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca 
Națională a României, de la data efectuării operațiunilor de încasări sau plăți. 

� Prin excepție, se pot efectua operațiuni de încasări şi plăți în numerar, în următoarele 
condiții: 

• încasări de la persoanele prevăzute anterior, în limita unui plafon zilnic de 
5.000 lei de la o persoană; 

• încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt 
organizate şi funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele 
prevăzute anterior, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană; 

• plăți către persoanele prevăzute anterior, în limita unui plafon zilnic de 5.000 
lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi; 

• plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi 
funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 
10.000 lei; 

• plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, 
stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare. 

� Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a 
căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul 
magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare 
de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 
de 10.000 lei. 

� Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii 
pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, 
către magazinele de tipul cash and carry.  

Întărirea disciplinei financiare privind operațiunile 
 de încasări şi plăți în numerar 
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În Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
45/2015 Ministerului Public, Parchetul de pe lângă ICCJ pentru 
modificarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor 
profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual 
din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general 
al Parchetului de pe lângă ICCJ nr. 84/2013. 

 

Principalele prevederi 

� Efectele promovării, condițiile privind transformarea postului şi propunerea de 
promovare sunt prevăzute în art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumit în continuare Regulament-cadru. 

� Promovarea în grade şi trepte profesionale a personalului contractual se face prin 
examen. 

� Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual se 
organizează de către angajator şi constă în susținerea unei probe scrise sau a unei probe 
practice, după caz. 

� Proba practică se susține în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară 
verificarea abilităților practice. 

� Bibliografia şi, după caz, tematica se stabilesc pe baza propunerii conducătorului 
compartimentului în care este funcția pe care se promovează, aprobată de angajator.” 

� Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

• are vechimea minimă prevăzută de lege pentru gradul sau treapta în care 
urmează să fie promovat; 

• a obținut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanțelor profesionale 
individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în 
activitate; 

• nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ. 

� Anunțul privind examenul de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet a 
parchetului, după caz, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea 
acestuia. 

� Anunțul va cuprinde obligatoriu următoarele informații: 

• data, ora şi locul desfăşurării examenului; 

• bibliografia şi, după caz, tematica; 

• modalitatea de desfăşurare a examenului; 

• documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de examen, 
data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun 
dosarele de examen, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact; 

• tipul probelor de examen, locul şi data desfăşurării acestora; 

• alte date necesare desfăşurării examenului. 

Evaluarea performanțelor profesionale a personalului contractual din 
cadrul Ministerului Public 
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În Monitorul Oficial nr. 243 din 9 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
27/2015 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Direcției 
Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administrației 
şi internelor nr. 288/2011. 

Principalele prevederi 

� Compartimentul protecția datelor cu caracter personal are următoarele atribuții 
principale: 

• coordonează, îndrumă şi monitorizează aplicarea unitară a legislației în 
domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în cadrul Direcției Generale de Paşapoarte şi la nivelul structurilor 
aflate în coordonarea acesteia în domeniul protecției datelor cu caracter 
personal; 

• asigură aplicarea unitară, la nivelul direcției generale, a măsurilor tehnice şi 
organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal; 

• coordonează elaborarea şi implementarea, la nivelul direcției generale, a 
procedurilor proprii în domeniul măsurilor de protecție a persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legislației şi normelor 
interne în domeniul standardizării la nivelul ministerului; 

• consiliază conducerea operatorului sau pe împuternicitul acestuia şi 
instruieşte personalul care prelucrează date cu caracter personal referitor la 
normele şi regulile de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal; 

• informează operativ conducerea structurii/unității despre vulnerabilitățile şi 
riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter 
personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

• coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecției 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul 
operatorului şi propune conducerii măsuri privind modificarea, suspendarea ori 
revocarea drepturilor de acces, în condițiile legii; 

• efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale 
de protecție a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi face 
propuneri pentru remedierea deficiențelor constatate, pe care le înaintează 
spre aprobare conducerii direcției generale; 

• notifică Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi, dacă 
situația o impune, modifică, completează o notificare precedentă; 

• asigură relaționarea, solicită asistență de specialitate şi participă la 
convocările şi activitățile organizate de structura responsabilă din cadrul 
Ministerul Afacerilor Interne, în domeniul prelucrării datelor cu caracter 
personal; 

• asigură relaționarea, solicită asistență de specialitate şi participă la 
convocările şi activitățile organizate de Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Regulamentul de organizare şi funcționare a  
Direcției Generale de Paşapoarte a suferit modificări 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online Legalis.ro. 

 

15 

 
  

În Monitorul Oficial nr. 244 din 9 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
583/2015 al ministrului Afacerilor Externe pentru aprobarea Procedurii 
de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de 
păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor 
de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a 
Ucrainei. 

Principalele prevederi 

� Permisul de mic trafic de frontieră (PMT) se eliberează străinilor rezidenți în zona de 
frontieră a Ucrainei în condițiile şi pentru scopurile prevăzute în Acordul dintre 
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, 
semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, denumit în continuare Acord în conformitate cu 
dispozițiile prezentei proceduri, pe baza actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2)—
(8), după caz. 

� Formularul de cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se completează şi se 
semnează în interiorul chenarului anume destinat, de către solicitant, în fața 
funcționarului consular. Formularul de cerere este gratuit şi poate fi procurat la Secția 
consulară a Ambasadei României la Kiev şi la oficiile consulare ale României în Ucraina, 
denumite în continuare MD/ОС, sau poate fi descărcat de pe internet. 

� Fotografia solicitantului va fi aplicată pe formularul de cerere şi va avea următoarele 
caracteristici: 

• fotografie color tip paşaport (3x4 cm), de dată recentă; 

• capul trebuie să fie centrat, la o distanță de 0,5 cm de marginea superioară şi de 
cele laterale; 

• umerii trebuie să apară în cadru; 

• fotografia trebuie să fie preluată din față, pe un fundal monocolor alb; 

• ochii trebuie să fie perfect vizibili, inclusiv în cazul purtătorilor de ochelari; 

• fotografia trebuie făcută cu capul descoperit. 
� Paşaportul solicitantului sau, după caz, documentul de călătorie pentru minor va avea o 

valabilitate mai mare de 2 ani de la momentul solicitării. 
� Documentele care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră de cel puțin 

3 ani sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Acord. 
� Cererea pentru eliberarea unui PMT, însoțită de documentele prevăzute anterior, se 

depune personal la autoritățile române. 
� Toate documentele vor fi prezentate în original şi în copie. 
� Documentele de identitate, de călătorie, de stare civilă, precum şi actele care dovedesc 

motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune vor fi depuse în 
copie, tradusă în limba română şi legalizată, după caz, iar formularul de cerere pentru 
eliberarea unui PMT, declarațiile pe propria răspundere, semnate în fața funcționarului 
consular sau autentificate notarial, vor fi depuse în original. 

� Pentru confirmarea domiciliului în zona de frontieră vor fi verificate listele localităților 
din zona de frontieră. 

� Odată cu dosarul de cerere pentru eliberarea unui PMT vor fi preluate şi datele 
biometrice, respectiv imaginea facială, semnătura electronică şi amprentele digitale. 
Semnătura electronică se preia numai în cazul solicitanților cu vârsta de peste 14 ani. 
Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta de 6 ani. 

Eliberarea permisului de mic trafic de frontieră 
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În Monitorul Oficial nr. 248 din 10 aprilie 2015 a fost publicată Circulara 
nr. 13/2015 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii 
penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă 
națională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie—23 mai 2015. 

 

Principalele prevederi 

� Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie—23 mai 2015, rata dobânzii penalizatoare 
pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă națională este de 
5,75% pe an. 

BNR a stabilit rata dobânzii penalizatoare pentru  
deficitul de rezerve minime obligatorii 

În Monitorul Ofciail nr. 248 din 10 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, 
a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de 
credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul 
operațional Creşterea competitivității economice (POS CCE). 

Principalele prevederi 

� În scopul asigurării necesarului de finanțare al Autorității de management pentru 
Programul operațional Creşterea competitivității economice (POS CCE), aferent lunii 
aprilie 2015, în vederea efectuării plății către Fondul European de Investiții care 
administrează şi implementează Fondul de participare JEREMIE, se aprobă alocarea 
temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice a sumei 
de 50 milioane euro aferente Fondului de participare JEREMIE. 

� Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE, 
care beneficiază de prevederile anterioare, este Ministerul Fondurilor Europene. 

� Sumele alocate Fondului European de Investiții din venituri din privatizare care au fost 
utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro din sumele restituite cu 
această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 31 iulie 2015. 

� Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie şi datorie publică, 
efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute anterior în termen de două zile 
lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată. 

� Suma de 50 milioane euro se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată, în 
euro, în contul Fondului European de Investiții RO73 RNCB 0002 1021 1242 0002 deschis 
la Banca Comercială Română, JER-002 Investment Account (EUR), într-o singură tranşă, 
în maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumei transferate de către Ministerul 
Finanțelor Publice. 

� Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorul principal de 
credite cu rol de Autoritate cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE, 
aprobată de management pentru POS CCE prin intermediul Autorității de certificare şi 
plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către 
aceasta a aplicației de plată aferente POS CCE.  

Alocarea temporară a unor sume pentru Programul operațional 
 Creşterea competitivității economice 
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În Monitorul Oficial nr. 234 din 6 aprilie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
5 din 16 februarie 2015 a ÎCCJ - Completul competent să judece 
Recursul în Interesul Legii. 

Problema de drept care a generat practica neunitară 

� Prin sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Constanța s-a arătat că nu există 
un punct de vedere unitar în practica judiciară cu referire la interpretarea şi aplicarea 
dispozițiilor art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 
18/2009, prin raportare la dispozițiile art. 38 şi art. 159 din Codul muncii. 

Examenul jurisprudențial 

� Într-o primă opinie (majoritară) s-a considerat că inserarea unei clauze care impune 
medicului rezident să restituie cheltuielile de personal efectuate pe perioada pregătirii 
în rezidențiat, în măsura în care aceste cheltuieli se rezumă la drepturile salariale plătite 
medicului rezident, în conformitate cu contractul său individual de muncă, reprezintă o 
pretenție abuzivă, care încalcă dreptul de a fi retribuit corespunzător muncii depuse şi o 
nesocotire a interdicției de a pune salariatul în postura renunțării la drepturile sale 
recunoscute prin lege. S-a apreciat că dispoziția legală nu poate fi interpretată în sensul 
că pune semnul egalității între salariul încasat în baza unui contract individual de muncă 
derulat pe parcursul desfăşurării programului de formare profesională prin rezidențiat şi 
eventualele cheltuieli suportate pentru pregătirea profesională a medicului rezident în 
unitatea spitalicească în care a obținut postul. 

�  Într-o a doua opinie (minoritară) s-a apreciat că sumele avansate unităților sanitare de 
către Ministerul Sănătății sau de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru 
pregătirea profesională a medicului rezident reprezintă chiar drepturile salariale primite 
în perioada şcolarizării, fiind îndeplinită aşadar cerința caracterului cert al prejudiciului 
adus unității, iar Codul muncii nu interzice încheierea unui asemenea act adițional la 
contractul individual de muncă. 

� Înalta Curte de Casație şi Justiție a decis admiterea recursului în interesul legii 
formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța şi, în consecință, a stabilit 
că: 

� În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (71) din Ordonanța Guvernului nr. 
12/2008 privind organizarea şi finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanța Guvernului 
nr. 18/2009 privind organizarea şi finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 
103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 38 şi art. 159 din Legea nr. 
53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
sintagma „cheltuieli de personal“ nu include salariile primite de medicul rezident 
pentru munca desfăşurată în perioada rezidențiatului, iar drepturile salariale încasate 
nu pot fi restituite cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregătirea profesională, în 
situația în care medicul rezident nu îşi respectă obligația asumată de a continua 
raporturile de muncă pentru o anumită perioadă cu spitalul în care a desfăşurat 
programul de rezidențiat, chiar dacă o atare clauză ar fi prevăzută în actul adițional la 
contractul individual de muncă, încheiat în condițiile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 
53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

RIL admis: Sintagma „cheltuieli de personal“ nu include salariile primite de 
medicul rezident pentru munca desfăşurată în perioada rezidențiatului 
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În Monitorul Oficial nr. 234 din 6 aprilie 2015 a fost publicată Decizia nr. 7 
din 16 martie 2015 a Înaltei Curți de Casație şi Justiție - Completul 
competent să judece Recursul în Interesul Legii privind interpretarea 
dispozițiilor art. 399 alin. (1) şi (3) lit. d) din Codul de procedură penală. 

 

Problema de drept ce a generat practica neunitară 

� Prin recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de 
Casație şi Justiție s-a arătat că în practica judiciară națională nu există un punct de 
vedere unitar cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 399 alin. (1) şi (3) lit. d) din 
Codul de procedură penală referitoare la măsurile preventive aplicabile minorilor, în 
sensul dacă la momentul soluționării în primă instanță a acțiunii penale, prin luarea unei 
măsurii educative, încetează de drept măsura preventivă dispusă anterior față de minor. 

Examenul jurisprudențial 

� Prin recursul în interesul legii se arată că, în urma verificării jurisprudenței naționale, în 
materia măsurilor preventive aplicabile minorilor, în condițiile soluționării acțiunii 
penale prin luarea unei măsuri educative, a fost identificată problema de drept 
referitoare la modalitatea aplicării art. 399 alin. (1) şi (3) lit. d) din Codul de procedură 
penală, cu referire la constatarea încetării de drept a măsurii preventive, la momentul 
pronunțării primei instanțe sau la momentul rămânerii definitive, fiind evidențiate două 
orientări cu privire la acest aspect şi, prin urmare, caracterul neunitar al practicii 
judiciare în materie. 

Opinia procurorului general 

� Soluția propusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, Serviciul 
judiciar a fost în sensul că, la momentul soluționării în primă instanță a acțiunii penale, 
prin luarea unei măsuri educative, încetează de drept măsura preventivă dispusă 
anterior față de inculpatul minor, dispoziția având caracter executoriu. 

� Înalta Curte de Casație şi Justiție a decis admiterea Recursului în Interesul Legii. 

� În interpretarea şi aplicarea unitară dispozițiilor art. 399 alin. (3) lit. d) şi alin. (4) din 
Codul de procedură penală stabileşte că: 

� La momentul soluționării, în primă instanță, a acțiunii penale, prin pronunțarea unei 
măsuri educative, indiferent de natura acesteia, măsura arestării preventive, luată 
anterior față de inculpatul minor, încetează de drept, iar instanța dispune punerea de 
îndată în libertate a inculpatului minor arestat preventiv. 

RIL admis: Prin pronunțarea unei măsuri educative măsura arestării 
preventive, luată anterior față de inculpatul minor, încetează de drept 
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În Monitorul Oficial nr. 248 din 10 aprilie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
5 din 4 martie 2015 a Înaltei Curți de Casație şi Justiție - completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. 

 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea din data de 21 noiembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 
32.177/215/2014, de către Tribunalul Dolj — Secția penală şi pentru cauze cu minori, 
care are ca obiect contestația în anulare formulată în baza dispozițiilor art. 426 lit. f) din 
Codul de procedură penală, împotriva Sentinței penale nr. 3.772 din data de 
10.07.2014, pronunțată de Judecătoria Craiova în Dosarul nr. 25.872/215/2014, 
definitivă la data de 10.07.2014, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, 
Înalta Curte de Casație şi Justiție a fost sesizată în vederea pronunțării unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă hotărârea 
pronunțată în soluționarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426din Codul de 
procedură penală si împotriva unei sentințe pentru care nu este prevăzută de lege o 
cale de atac poate fi supusă apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură 
penală. 

Opiniile instanțelor judecătoreşti 
� S-au conturat două opinii: 
� În opinia majoritară s-a susținut că hotărârea pronunțată în soluționarea căii de atac 

extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală formulată împotriva 
unei sentințe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac nu poate fi supusă 
apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală. 

� În opinia minoritară s-a apreciat că hotărârea pronunțată în soluționarea căii de atac 
extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală împotriva unei 
sentințe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac, poate fi supusă apelului, 
conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală. 

� Curtea de Apel Piteşti a menționat că hotărârile pronunțate în soluționarea căii de 
atac extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală, formulată 
împotriva unei sentințe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac, nu sunt 
exceptate expres de către normele procedurale de la exercitarea căii de atac a 
apelului.  

� Dispozițiile art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală sunt de strică interpretare şi, 
prin urmare, trebuie aplicate ad litteram, fără a distinge după criteriul naturii hotărârii 
judecătoreşti împotriva căreia s-a exercitat calea extraordinară de atac a contestației în 
anulare. 

� ICCJ a admis sesizarea formulată de Tribunalul Dolj — Secția penală şi pentru cauze cu 
minori prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile, în sensul „dacă 
hotărârea pronunțată în soluționarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426 
din Codul de procedură penală şi împotriva unei sentințe pentru care nu este prevăzută 
de lege o cale de atac poate fi supusă apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de 
procedură penală.” 

� Înalta Curte de Casație şi Justiție a stabilit că hotărârea pronunțată în procedura 
examinării admisibilității în principiu a contestației în anulare, împotriva unei sentințe 
pentru care nu este prevăzută o cale de atac, nu poate fi supusă apelului. 

Hotărârea pronunțată în temeiul art. 426 NCPP împotriva unei sentințe 
pentru care nu este prevăzută o cale de atac nu poate fi supusă apelului 
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În Monitorul Oficial nr. 244 din 9 aprilie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
4 din 4 martie 2015 a Înaltei Curți de Casație şi Justiție - Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în Materie Penală. 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea de şedință din data de 2 decembrie 2014, Tribunalul Bucureşti — Secția 
I penală a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație şi Justiție în vederea dezlegării 
următoarei chestiuni de drept: dacă infracțiunea de vătămare corporală din culpă 
prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 
182 alin. 1) şi alin. 4 din Codul penal din 1969 îşi găseşte corespondent în infracțiunea 
de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) şi (3) din actualul Cod 
penal sau dacă, dimpotrivă, este dezincriminată. 
Opiniile specialiştilor consultați 

� Dintre specialişti a comunicat punct de vedere prof. univ. dr. Mircea Duțu de la 
Academia Română — Institutul de Cercetări Juridice care a opinat că, potrivit art. 196 
alin. (2) coroborat cu art. 194 alin. (1) lit. b) şi art. 193 din Codul penal, se pedepseşte 
fapta săvârşită din culpă care a cauzat leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei 
persoane, ce au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, 
în vreme ce art. 184 alin. 2 teza I din 1969 Codul penal are în vedere fapta săvârşită din 
culpă prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare ce necesită 
pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile. În cadrul ambelor incriminări, 
durata îngrijirilor medicale nu reprezintă un element constitutiv al laturii obiective care 
trebuie avut în vedere în cadrul examinării laturii subiective, ci o condiție obiectivă de 
incriminare, caracterizând gradul pericolului social abstract al acelor vătămări corporale 
grave care, deşi săvârşite din culpă, atrag răspunderea penală. Astfel, din comparația 
textelor celor două reglementări rezultă că faptele săvârşite din culpă pentru a căror 
vindecare au fost necesare îngrijiri medicale pe o durată mai mare de 60 de zile, dar 
nedepăşind 90 de zile, ies din sfera de incidență a legii penale noi, operând deci 
dezincriminarea. 

� Un al doilea punct de vedere a fost a comunicat de prof. univ. dr. Valerian Cioclei de la 
Universitatea din Bucureşti — Facultatea de Drept — Departamentul Drept penal care 
a opinat în sensul că în privința faptei prin care au fost produse victimei leziuni ce au 
necesitat pentru vindecare 80-90 de zile de îngrijiri medicale, aceasta a fost 
dezincriminată prin intrarea în vigoare a Codului penal, în cauză fiind incidente 
dispozițiile art. 4 din Codul penal în coroborare cu prevederile art. 3 din Legea nr. 
187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 

� Înalta Curte de Casație şi Justiție a decis admiterea sesizării formulate de Tribunalul 
Bucureşti — Secția I penală în Dosarul nr. 14.993/302/2014 privind pronunțarea unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept respectiv: 

� Stabileşte că infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 
2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) şi alin. 4 din 
Codul penal din 1969 în ipoteza în care fapta a produs o vătămare ce a necesitat între 
11 şi 90 de zile îngrijiri medicale şi nu îndeplineşte una dintre condițiile impuse de alin. 
(1) al art. 196 din Codul penal este dezincriminată începând cu data de 1 februarie 
2014. 

Vătămarea corporală din culpă ce a necesitat între 11 şi 90 de zile îngrijiri 
medicale a fost dezincriminată în anumite condiții 
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În Monitorul Oficial nr. 236 din 7 aprilie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
66 din 26 februarie 2015 a  Curții Constituționale referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi 
art. 66 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea din 8 mai 2014, Curtea de Apel Bacău — Secția a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de 
neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi ale anexei la Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora.Excepția a fost ridicată de instanța de judecată, din 
oficiu, într-o cauză având ca obiect soluționarea acțiunii în contencios administrativ prin 
care Unitatea Administrativ — Teritorială Județul Neamț a solicitat anularea unei decizii 
şi a unei note de neconformitate emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice, notă prin care s-a aplicat sancțiunea prevăzută la pct. 2 subpct. 
2.3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară 
modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2014, pentru o 
neregulă comisă înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 
66/2011. 

� În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că materia 
controlului utilizării fondurilor europene a fost reglementată succesiv prin două acte 
normative, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 şi Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011. Noțiunea de neregulă este definită de art. 2alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 şi de art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011. Între cele două definiții sunt deosebiri esențiale de conținut. 
Sub imperiul Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 era necesar să se fi produs un 
prejudiciu, pe când prin art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
66/2011 este reglementat prejudiciul nu doar ca un fapt cert şi determinabil, ci şi ca 
potențialitate. Deşi reglementarea prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 
este mai clară, discutabilă este aplicarea acestei ordonanțe unor abateri săvârşite 
anterior intrării sale în vigoare. 

� Curtea Constituțională a decis: 

� Admiterea excepției de neconstituționalitate ridicată din oficiu de Curtea de Apel 
Bacău — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 
44/32/2014 al acestei instanțe şi a constatat că prevederileart. 66 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora sunt neconstituționale. 

� Respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum şi a celor ale 
pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în forma 
anterioară modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 47/2014. 

Prevederile art. 66 din O.U.G. privind sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea şi utilizarea fondurilor europene sunt neconstituționale 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege pentru completarea O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor 

� Proiect de Lege privind standardizarea națională 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 39, art. 293 şi art. 294 din O.U.G. nr. 34/2006, 
actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

� Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
natural nr. 123/2012 

� Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conțin gluten şi/sau 
lactoză 

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

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 60/1991 (republicată) 

� Proiect de Lege pentru completarea art.5 din O.U.G. nr. 63/1999 cu privire la gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanțare aferente acestora 

� Proiect de Lege privind medicina şcolară 

� Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor străine directe în România 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 10 pct. 25  din Legea nr. 152/1998, republicată, 
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 
6/2014 

� Propunere legislativă pentru completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi 
funcționarea Consiliului Economic şi Social 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare națională 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, 
organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari 

� Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 mai Ziua Independenței Naționale şi Ziua 
Parlamentului României 

� Propunere legislativă pentru completarea lit. b) al art. 5 din O.G. nr. 36/2006 privind unele 
măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 
populației 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 
(republicată) - Codul muncii 

� Propunere legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular 
Românesc 

� Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional 

� Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

� Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 58 alin. (4) şi (10) din Legea nr. 
448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcționarea 
Guvernului României şi a ministerelor 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcționarea instituției Avocatului Poporului 

� Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adițional la plângerile colective încheiat la 
Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare laTorino la 
18 octombrie 1961 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcționarea 
instituției Avocatul Poporului 

� Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ 
superior militar, de ordine publică şi securitate națională 

� Propunere legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigații 

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

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni 

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

� Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția 
drepturilor persoanelor cu handicap 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns 
la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) 
şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor 
din Domeniul Cercetării şi al Educației (Transeuropean Research and Education Network 
Association- TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale 

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

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergență 

� Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de 
asistență tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 
2010 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct 
ori indirect o participație majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 20 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 42/2003, actualizată, privind 
organizarea şi funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea art. 14 alin. (4) şi art. 
14 alin. (4) lit. a) 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale 

� 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 privind acordarea de vouchere culturale 
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Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) > organizează concurs general în vederea 
constituirii unei liste de rezervă de 30 de candidați admiși dintre care Serviciul European de Acțiune 
Externă va recruta noi funcționari publici în calitate de „șefi ai serviciului administrativ” (grupa de 
funcții AST). 
 

Condiții: Acest anunț de concurs, împreună cu Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, 
constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru această procedură de selecție.  
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: 12 mai 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie să citiți cu atenție Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial 
nr. C 70 A din 27 februarie 2015, precum și pe site-ul internet al EPSO.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  

MFP propune modificarea Codului fiscal 
 
Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 7 aprilie un proiect de 
ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

Conform notei de fundamentare, se propun modificări privind: 
A. Titlul III „Impozitul pe venit” 

� Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 
� Veniturile din cedarea folosinței bunurilor - modalitatea de stabilire a plăților anticipate de impozit 
 

B. Titlul V „Impozitul pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente” 
 

C. Titlul VI - Taxa pe valoarea adăugată.  
 
� 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. 

Noi drepturi pentru veteranii şi văduvele de război 

Ministerul Apărării Naționale a publicat pe data de 8 aprilie un proiect de 
lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea 
Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații şi sporuri invalizilor, vete-
ranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform expunerii de motive: 

� se propune o majorare a valorii rentei, indemnizațiilor şi sporurilor după cum urmează: veteranii de război 
decorați să beneficieze de o rentă lunară care să aibă ca bază de calcul salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, renta minimă putând ajunge de la 148 de lei la 293 de lei; 

� se introduce posibilitatea ca veteranii şi văduvele de război să solicite contravaloarea  călătoriilor gratuite la 
care au dreptul prin lege; 

� se propune modificarea cuantumului despăgubirilor cuvenite veteranilor de război care nu au putut fi 
împroprietăriți conform legii, de la 1564 de lei, la de 3.000 de lei; 

� se creează condiții normative pentru ca veteranii de război să beneficieze de avansări, fără a mai fi 
condiționați în mod special de o zi anume; 

� se propune ca veteranii şi văduvele de război să-şi poată cumpăra locuințele în care locuiesc cu chirie, la o 
cotă procentuală din valoarea de inventar a acestora, astfel încât să nu se depăşească posibilitățile financiare 
ale beneficiarilor; 

� se creează posibilitatea ca invalizilor, veteranilor, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război să li 
se acorde ajutoare alimentare, în cadrul programelor de sprijin social specific persoanelor vârstnice, derulate 

de autoritățile publice, indiferent de veniturile realizate. 
 

� 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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Decrete 

 

  

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 20/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind administratorii de fonduri de investiții alternative;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României a trimis Parlamentului în data de 10 aprilie 2015 
cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a 
campaniilor electorale. 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 
i consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online

Decrete și cereri de reexaminare semnate 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 20/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

omulgarea Legii privind administratorii de fonduri de investiții alternative;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților. 

Preşedintele României a trimis Parlamentului în data de 10 aprilie 2015 
cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a 

n prezent sunt disponibile integral  
online Legalis.ro. 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 20/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

omulgarea Legii privind administratorii de fonduri de investiții alternative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea 
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Contractul de fideiusiune 

Lucrarea reprezintă prima cerceta
de fideiusiune în dreptul privat român

și prin această carte 

Vă dorim lectură placută 

 

este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din Rom

 

ontractul de fideiusiune - frumusețea şi complexitatea dreptului pr

Lucrarea reprezintă prima cercetare cu caracter monografic a contractului 
de fideiusiune în dreptul privat român 

rin această carte Editura C.H. Beck lansează o nouă colecţie:
cea dedicată Contractelor. 

Viziunea autorului 

În materia contractului de fideiusiune se 
reflectă toată frumuseţea şi complexitatea 
dreptului privat! 

Fideiusiunea este o instituţie juridică 
străveche: avem atestări ale acestei forme de 
contract încă din drepturile orientului antic. 

Dreptul obligaţiilor, alături de elementele de 
constanţă milenară, prezintă şi un dinamism 
extraordinar: circuitul civil creează aproape 
zilnic situaţii de o complexitate practică 
deosebită şi de o frumuseţe teoretică aparte în 
orice epocă de dezvoltare a dreptului. 

Dreptul este viu, aşa cum şi societatea umană 
reglementată de normele juridice este 
însufleţită, în sensul că se află în permanentă 
schimbare, adaptare, remodelare.

Autor: Emöd Veress  

Contractul de fideiusiune 

Editura C.H. Beck, 2015 

 

a presei juridice din România. 
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frumusețea şi complexitatea dreptului privat 

monografic a contractului 

lansează o nouă colecţie: 

În materia contractului de fideiusiune se 
lectă toată frumuseţea şi complexitatea 

Fideiusiunea este o instituţie juridică 
străveche: avem atestări ale acestei forme de 
contract încă din drepturile orientului antic.  

Dreptul obligaţiilor, alături de elementele de 
, prezintă şi un dinamism 

extraordinar: circuitul civil creează aproape 
zilnic situaţii de o complexitate practică 
deosebită şi de o frumuseţe teoretică aparte în 
orice epocă de dezvoltare a dreptului.  

Dreptul este viu, aşa cum şi societatea umană 
tată de normele juridice este 

însufleţită, în sensul că se află în permanentă 
schimbare, adaptare, remodelare. 
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Tutoriale 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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