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În Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicată O.U.G. 
nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. 

Principalele prevederi 

� Impozitul perceput pentru transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor 
acestuia se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, 
după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. 

� Impozitul calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei 
în care a fost încasat. 

� În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se 
realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul se calculează şi 
se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 
60 de zile de la data comunicării deciziei. 

� Instanțele judecătoreşti care pronunță hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii comunică organului fiscal 
competent hotărârea şi documentația aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii 
definitive şi irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii.  

� Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligația 
de a declara venitul obținut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal 
competent, în vederea calculării impozitului. În cazul transferului prin executare silită 
impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea 
imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei 
de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. 

� În situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care 
determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 62 alin. (1^1) şi în care 
chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plățile anticipate vor fi 
recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente 
justificative.  

� Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, 
comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se emite 
decizia de impunere, impozitul fiind final. 

� În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, în care chiria 
reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, organul fiscal competent la cererea 
contribuabilului, pe bază de documente justificative recalculează plățile anticipate stabilite 
potrivit prevederilor art. 82 alin. (1), începând cu 1 iunie 2015. 

� Pentru înregistrarea la birourile de carte funciară a drepturilor dobândite în baza actelor 
autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a 
hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 
2015 şi neînregistrate până la data respectivă, registratorii nu au obligația de a verifica 
achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul 
personal. 

Codul fiscal a suferit modificări în domeniul impozitului perceput 
pentru transferul dreptului de proprietate 
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În Monitorul Oficial nr. 259 din 17 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 863/2015 al ministrului Finanțelor Publice şi al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conținutului 
formularului „Decizia de reverificare”. 

Principalele prevederi 

� Formularul „Decizia de reverificare” este actul administrativ fiscal care are ca obiect 
dispunerea reverificării unei anumite perioade, în baza art. 1051 alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), de către conducătorul inspecției 
fiscale, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la 
data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. 

� Formularul se completează în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 
1051 alin. (3) dinCodul de procedură fiscală, respectiv în baza unor informații, documente 
sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucişate, inopinate ori 
comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități 
publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice 
rezultatele inspecției fiscale anterioare. 

� Decizia de reverificare este emisă de organele de inspecție fiscală în aplicarea 
prevederilor art. 1051 alin. (4) din Codul de procedură fiscală şi cuprinde posibilitatea de a 
fi contestată, precum şi dispozițiile referitoare la avizul de inspecție prevăzute la art. 101 
din Codul de procedură fiscală. 

� Decizia de reverificare se comunică contribuabilului, cu respectarea prevederilor art. 102 
din Codul de procedură fiscală, respectiv înainte de începerea inspecției fiscale cu 30 de zile 
pentru marii contribuabili sau cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili. 

� Informațiile din conținutul formularului se completează după cum urmează: 

• Denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a 
organului fiscal şi a structurii de inspecție fiscală care emite formularul „Decizia de 
reverificare”. 

• Numărul şi data înregistrării formularului: se completează numărul şi data emiterii 
Deciziei de reverificare. 

• Denumirea completă şi datele de identificare ale contribuabilului: cuprinde 
denumirea completă a contribuabilului, codul de identificare fiscală şi domiciliul 
fiscal ale acestuia. 

• Denumirea obligațiilor fiscale şi perioadele aferente fiecărei obligații pentru care 
se dispune reverificarea: se va completa câte un rând pentru fiecare impozit, taxă, 
contribuție, precum şi perioada cuprinsă în reverificare aferentă obligației fiscale. 

• Motivul reverificării: va cuprinde datele suplimentare care influențează rezultatele 
inspecției fiscale anterioare. 

• Date despre actul administrativ fiscal supus reverificării: cuprinde denumirea 
organului fiscal emitent al actului administrativ, denumirea completă, numărul şi 
data înregistrării, precum şi câte un rând pentru fiecare obligație fiscală supusă 
reverificării, perioada pentru care aceasta a fost calculată şi suma stabilită în actul 
administrativ fiscal supus reverificării. 

• Formularul cuprinde şi data programată pentru începerea inspecției fiscale. 

MFP a aprobat modelul şi conținutul formularului „Decizia de reverificare” 
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În Monitorul Oficial nr. 259 din 17 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
250/2015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 
2016 şi 2017, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate şi 
pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care 
urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale. 

Principalele prevederi 

� Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele 
anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.200 
milioane lei pentru fiecare dintre anii 2015, 2016 şi 2017. 

� Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele 
anuale privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi 
contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 
milioane lei pentru fiecare dintre anii 2015, 2016 şi 2017. 

Finanțările rambursabile care pot fi contractate 
de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 

În Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate 
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII 
din O.U.G. nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor 
respective în bugetele instituțiilor publice. 

Principalele prevederi 

� Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanțelor 
Publice, până la data de 1 octombrie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri 
din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de 
rambursare de până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau 
integral, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, în baza prevederilor art. XIIalin. (1) din 
O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte 
măsuri, în vederea asigurării prefinanțării şi/sau cofinanțării proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru 
cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii 
ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii 
anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care 
rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. 

� Împrumuturile prevăzute anterior pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile admi-
nistrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială 
membră a unei asociații de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuție 
la finanțarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.  

Acordarea împrumuturilor unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale conform O.U.G. nr. 2/2015 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online Legalis.ro. 

 

5 

 

 

  

În Monitorul Oficial nr. 253 din 16 aprilie 2015 a fost publicată O.U.G. 
nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 

Principalele prevederi 

� Prezenta ordonanță de urgență stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a 
sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi 
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare 
DEEE, prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătățirea 
eficienței utilizării acestor resurse, potrivit prevederilor art. 1 şi 4 din Legea nr. 
211/2011privind regimul deşeurilor, republicată, pentru a contribui astfel la o dezvoltare 
durabilă. Prezenta ordonanță de urgență se aplică fără a aduce atingere prevederilor 
legislației privind siguranța şi sănătatea, legislației privind produsele chimice, în special 
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricționarea 
substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, 
de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 
al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 
2000/21/CE ale Comisiei, precum şi legislației privind gestionarea deşeurilor şi legislației 
privind proiectarea produselor. 

� Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru următoarele EEE: 

• echipamente necesare pentru protecția intereselor naționale esențiale de 
securitate, inclusiv armele, munițiile şi materialul de război destinate scopurilor 
specific militare; 

• echipamente care sunt proiectate şi instalate special ca parte a unui alt tip de 
echipament ce este exclus sau nu intră în domeniul de aplicare al prezentei 
ordonanțe de urgență, care îşi pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în 
echipamentul respectiv; 

• becuri cu filament. 

Colectarea separată 

� Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel 
ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile 
particulare se realizează de către: 

• serviciul public de colectare a DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• distribuitori; 

• centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru 
colectarea DEEE care acționează în baza unui contract cu producători/organizații 
colective sau a unui contract cu operatori economici care desfăşoară operații de 
tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaților colective. 

� Activitatea desfăşurată de distribuitori potrivit prevederilor anterioare nu se supune 
cerințelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în Legea nr. 211/2011, 
republicată. 

Gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
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În Monitorul Oficial nr. 254 din 16 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
28/2015 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului de organizare şi funcționare a aparatului 
propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul 
ministrului afacerilor interne nr. 71/2013. 

Principalele prevederi 

� I.G.I. are, în domeniul migrației, azilului şi integrării, atribuțiile prevăzute la art. 5 din 
Hotărârea Guvernului nr. 639/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

� I.G.I. îndeplineşte funcția de beneficiar final pentru fondurile acordate României prin 
intermediul Fondurilor instituite în cadrul Programului general «Solidaritatea şi 
gestionarea fluxurilor migratorii» (PGSOLID). 

� I.G.I. îndeplineşte funcția de autoritate delegată pentru asistență financiară acordată 
prin Fondul european de returnare (RF), Fondul european pentru refugiați (ERF) şi 
Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (IF), conform prevederilor art. 
7 şi 8 din Ordinul ministrului administrației şi internelor şi al ministrului finanțelor 
publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea 
strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor 
acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare 
şi Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului 
general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», precum şi funcția de 
autoritate delegată pentru gestionarea componentei de asistență tehnică din cadrul 
programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe, conform 
prevederilorart. 6 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi 
al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general 
pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea 
utilizării asistenței financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru 
frontierele externe din cadrul Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor 
migratorii». 

Regulamentul de funcționare a aparatului propriu al Inspectoratului 
General pentru Imigrări a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 252 din 15 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
75/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societăților. 

Principalele prevederi 

� Instituțiile publice implicate şi societățile/regiile autonome cu capital majoritar sau 
integral de stat pot prelua active şi active funcționale de la alte societăți/regii autono-
me în scopul valorificării acestora prin includerea lor în circuite economice viabile şi/sau 
în societăți/regii autonome înființate potrivit legii. 

� Preluarea va avea ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau reorgani-
zarea operatorului economic de la care se preiau activele funcționale. 

O.U.G. privind privatizarea societăților a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 252 din 15 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
73/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2014 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice. 

Principalele prevederi 

� Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de 
arie naturală protejată de interes județean sau local se bazează pe o documentație 
ştiințifică ce se înaintează la consiliile județene sau locale, după caz, în vederea analizei şi 
luării hotărârii de declarare şi instituire. 

� Planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri 
de administrare special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin 
consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile 
ştiințifice şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru 
protecția mediului, apelor şi pădurilor, emis în baza avizelor autorităților publice centrale 
din domeniul culturii, dezvoltării regionale şi administrației publice şi al agriculturii şi 
dezvoltării rurale.  

� În cazul în care nu există administratori sau în situația în care planurile de management 
sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare națională/europeană, acestea pot fi 
elaborate şi de către alte entități, urmând să fie însuşite de către administratori în 
procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora. 

Modificările O.U.G. privind regimul ariilor  
naturale protejate au fost aprobate 

În Monitorul Oficial nr. 256 din 16 aprilie 2015 a fost publicată O.U.G. 
nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate. 

Principalele prevederi 

� Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi 
transmise în domeniul public al statului şi în administrarea autorităților administrației 
publice centrale, altor instituții publice de interes național, după caz, sau regiilor 
autonome de interes național, denumite în continuare entități beneficiare, prin hotărâre 
a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii. 

� Bunurile prevăzute anterior se dau în administrare entităților beneficiare, la solicitarea 
acestora, la valoarea stabilită potrivit art. 6 alin. (3) din O.G. nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului şi condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, republicată. 

� Bunurile imobile ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se preiau pe bază de 
proces-verbal de predare-preluare încheiat între organul de valorificare şi entitatea 
beneficiară. În toate cazurile, termenul de predare-preluare este de maximum 90 de zile 
de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului. 

Destinația bunurilor imobile intrate, prin confiscare,  
în proprietatea privată a statului 
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În Monitorul Oficial nr. 251 din 15 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 3678/2015 al ministrului Educației şi Cercetării Ştiințifice privind 
aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a 
raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare. 

Principalele prevederi 

� Prezenta metodologie reglementează întocmirea, completarea şi valorificarea rapor-
tului de evaluare la finalul clasei pregătitoare. 

� Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare, denumit în continuare raport de 
evaluare, se completează pentru toți elevii din clasele pregătitoare din cadrul unităților 
de învățământ de stat sau particular. 

� Scopul întocmirii raportului de evaluare îl reprezintă orientarea şi optimizarea 
procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip 
şcolar. 

� Modelul de raport de evaluare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta metodologie. 

� Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul 
anului şcolar şi se finalizează în luna mai, prin completarea raportului de evaluare. 

� Raportul de evaluare este completat de către cadrul didactic care predă la clasa 
respectivă. 

� Raportul de evaluare este un document-tip, în care se consemnează nivelul realizării 
competențelor generale, respectiv a competențelor specifice asociate fiecărei discipline. 

� Evaluarea are ca scop identificarea competențelor specifice dobândite de elevii aflați la 
finalul clasei pregătitoare, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa 
pregătitoare. 

� Raportul de evaluare este structurat pe următoarele secțiuni: 

• date de identificare ale elevului; 

• discipline: Comunicare în limba română, Comunicare în limba modernă 1, 
Matematică şi explorarea mediului, Religie, Arte vizuale şi abilități practice, 
Muzică şi mişcare, Educație fizică, respectiv Dezvoltare personală; 

• competențele generale, precum şi competențele specifice asociate fiecărei 
discipline, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare, 
în dreptul cărora cadrul didactic responsabil consemnează, în baza documen-
telor-suport, nivelul achiziției: „realizată” sau „în curs de realizare”, după caz; 

• aprecieri şi recomandări. 

� Pentru elevii care învață în şcolile şi secțiile cu predare în limbile minorităților naționale 
se completează formularul specific al raportului de evaluare şi anexa la raportul de 
evaluare, care cuprinde următoarele discipline: Comunicare în limba română, Comuni-
care în limba maternă, respectiv Muzică şi mişcare. 

� Activitatea de întocmire/revizuire/actualizare a modelului raportului de evaluare este 
asigurată de Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, prin Centrul 
Național de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE. 

Întocmirea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare 
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În Monitorul Oficial nr. 252 din 15 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 3676/2015 al ministrului Educației şi Cercetării Ştiințifice pentru 
modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal şi 
profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016. 

Modificări la calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2015-2016 

Data-limită/Perioada Evenimentul 

 
Probele de aptitudini 

21—22 mai 2015 
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care 
doresc să participe la probe de aptitudini 

25—26 mai 2015 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

27—30 mai 2015 
Desfăşurarea probelor de aptitudini Afişarea rezultatelor la probele de 
aptitudini 

2 iunie 2015 

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia 
permite acest lucru 

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 
județeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaților declarați admişi la 
probele de aptitudini 

19 iunie 2015 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului 
Bucureşti către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau 
exmatriculați 

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ lice-
al vocațional a listelor candidaților declarați admişi la probele de aptitudini, prin 
eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați 

2 iulie 2015 
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului 
Bucureşti către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere 

3 iulie 2015 
Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti 
a listei candidaților admişi la liceele/clasele la care s-au susținut probe de 
aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă 

6 iulie 2015 

Ridicarea de la liceele vocaționale a fişelor de înscriere de către candidații 
care nu au fost admişi la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, 
a listei candidaților declarați admişi, în fiecare județ, la clasele la care s-au 
susținut probe de aptitudini 

 

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat 
 pentru anul şcolar 2015—2016 
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În Monitorul Oficial nr. 254 din 16 aprilie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 274/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005. 

Principalele prevederi 

� Serviciul organizarea instanțelor şi parchetelor are următoarele atribuții: 

• efectuează verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație de către 
candidații declarați admişi la concursul de admitere la Institutul Național al 
Magistraturii, la concursul de admitere în magistratură, la concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație şi Justiție, precum 
şi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului;”. 

• efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului în 
legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație şi Justiție şi pentru promovarea în 
funcția de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de 
Casație şi Justiție;”. 

• asigură testarea psihologică a candidaților declarați admişi la concursul de 
admitere la Institutul Național al Magistraturii, la concursul de admitere în 
magistratură, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent 
la Înalta Curte de Casație şi Justiție, precum şi la concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor din cadrul Consiliului, potrivit legii;”. 

� Compartimentul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care 
exercită, în condițiile legii, auditul intern asupra activităților desfăşurate în cadrul 
Consiliului, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii şi Şcolii Naționale de 
Grefieri. 

� Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfăşurate în cadrul entităților 
publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de 
control managerial. 

� Atribuțiile compartimentului de audit public intern sunt: 

• elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unității Centrale 
de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.); 

• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o 
perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public 
intern; 

• efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 
management financiar şi control ale entității publice sunt transparente şi sunt 
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență şi 
eficacitate; 

• informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de conducerea 
Consiliului, precum şi despre consecințele acestora; 

• raportează periodic preşedintelui Consiliului constatările, concluziile şi 
recomandările rezultate din activitățile de audit; 

• elaborează raportul anual al activității de audit public intern. 

CSM a adus modificări Regulamentului de organizare 
 şi funcționare a Consiliului 
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În Monitorul Oficial nr. 252 din 15 aprilie 2015 a fost publicată 
Hotărârea din 16 septembrie 2014 în Cauza Rozalia Avram împotriva 
României a Secției a treia a Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se află Cererea nr. 19.037/07 îndreptată împotriva României prin care 
o resortisantă a acestui stat, Rozalia Avram (reclamanta), a sesizat Curtea la 11 aprilie 
2007, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților 
fundamentale (Convenția).  Reclamanta şi-a întemeiat cererea pe art. 6 § 1 din 
Convenție, plângându-se de atingerea adusă principiului securității raporturilor juridice. 
Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție 

� Reclamanta denunță o atingere adusă principiului securității raporturilor juridice, pe 
motiv că, prin intermediul Deciziei definitive din 25 octombrie 2006, Curtea de Apel 
Timişoara a anulat contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului său şi astfel — în 
opinia sa — a repus în discuție autoritatea de lucru judecat a deciziei definitive pe care 
chiar ea o pronunțase la 17 decembrie 1999. Reclamanta invocă art. 6§ 1 din Convenție 
Cu privire la admisibilitate 

� Curtea reține că excepția invocată de Guvern este în strânsă legătură cu fondul capătului 
de cerere prezentat de reclamantă pe tărâmul art. 6 din Convenție, întrucât evaluarea 
calității de victimă ține într-o mare măsură de efectele ataşate existenței şi concluziilor 
Deciziei din 17 decembrie 1999 a Curții de Apel Timişoara (a se vedea, mutatis mutandis, 
Hogea împotriva României, nr. 31.912/04, pct. 38, 29 octombrie 2013). Prin urmare, este 
necesar să se unească excepția cu fondul cauzei. 

� Constatând că acest capăt de cerere formulat de reclamantă nu este în mod vădit 
nefondat în sensulart. 35 § 3 din Convenție şi că nu prezintă niciun alt motiv de 
inadmisibilitate, Curtea îl declară admisibil. 
Cu privire la fond 

� Curtea reaminteşte că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 § 1 din Convenție, 
trebuie interpretat în lumina Preambulului Convenției, care enunță supremația dreptului 
ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele 
fundamentale ale supremației dreptului este principiul securității raporturilor juridice 
care urmăreşte, între altele, ca o soluție definitivă pronunțată de instanțe într-un litigiu 
să nu mai fie repusă în discuție.  

� În temeiul acestui principiu, nicio parte sau autoritate a statului nu este îndreptățită să 
ceară revizuirea unei hotărâri definitive şi executorii cu scopul de a obține o reexaminare 
a cauzei şi o nouă decizie în privința sa decât atunci când motive substanțiale şi 
imperative impun acest lucru. 

� Astfel, Curtea, în unanimitate: 

• uneşte cu fondul excepția lipsei calității de victimă a reclamantei şi o respinge; 

• declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte capătul de cerere întemeiat pe 
art. 6 § 1 din Convenție; 

• hotărăşte că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenție; 

• hotărăşte că nu este necesară examinarea admisibilității şi temeiniciei 
capătului de cerere întemeiat peart. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

• hotărăşte că problema aplicării art. 41 din Convenție nu se află în stare de 
judecată. 

CEDO a constatat încălcarea art. 6 parag. 1 din Convenție 
în cauza  Rozalia Avram împotriva României 
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În Monitorul Oficial nr. 257 din 17 aprilie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 6 din 20 martie 2015 a ICCJ - completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală. 

Titularul şi obiectul sesizării 

� Prin încheierea din 7 ianuarie 2015 Curtea de Apel Braşov - Secția penală şi pentru 
cauze cu minori, în temeiul art. 476 alin. (1) raportat la art. 475 din Codul de procedură 
penală, a sesizat Înalta Curte de Casație şi Justiție pentru a pronunța o hotărâre 
prealabilă în vederea dezlegării următoarei chestiuni de drept: dacă succesiunea de 
acte normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 
187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul 
minisrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 şi Ordinul ministrului 
delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect 
imposibilitatea stabilirii acestui preț în prezent, cu consecința dezincriminării in 
concreto a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, 
prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008, şi de furt de arbori din fondul forestier 
național, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008. 

Punctul de vedere al instanței care a formulat sesizarea 

� Cu privire la admisibilitatea sesizării Înaltei Curți de Casație şi Justiție, Curtea de Apel 
Braşov — Secția penală şi pentru cauze cu minori a apreciat că sunt îndeplinite condițiile 
de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală. 

Referitor la problema de drept ce formează obiectul sesizării 

� Curtea de Apel Braşov — Secția penală şi pentru cauze cu minori a considerat că 
succesiunea de acte normative referitoare la prețul mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior nu a avut ca efect imposibilitatea stabilirii prețului mediu al unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior. 

Punctele de vedere exprimate de instanțele judecătoreşti 

� S-a transmis de către curțile de apel Alba Iulia, Bacău, Bucureşti, Constanța, Cluj, 
Craiova, Galați, laşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Târgu Mureş şi Suceava că, în majoritate, 
judecătorii acestor instanțe au opinat în sensul că succesiunea de acte normative cu 
privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior nu a avut ca 
efect imposibilitatea stabilirii acestui preț în prezent şi, pe cale de consecință, nu a 
condus la dezincriminarea in concreto a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori 
din fondul forestier național, prevăzută de art. 108 din Lege. 

� Înalta Curte de Casație şi Justiție a decis admiterea sesizării formulate de Curtea de 
Apel Braşov, Secția penală şi pentru cauze cu minori. 

� Stabileşte că, în interpretarea dispozițiilor art. 4 din Codul penal, succesiunea de acte 
normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior nu 
a avut ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preț şi, pe cale de consecință, nu a 
condus la dezincriminarea in concreto a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori 
din fondul forestier național, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008, şi de furt de 
arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008. 

ICCJ: Succesiunea de acte normative nu a condus la dezincriminarea in 
concreto a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier 
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În Monitorul Oficial nr. 260 din 17 aprilie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 261 din 8 aprilie 2015 a  Curții Constituționale referitoare la cererea 
de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre 
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi 
Justiție şi Senatul României, cerere formulată de preşedintele 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Principalele prevederi 

� Prin Cererea cu nr. 7.539/2015 din 30 martie 2015, preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii a solicitat Curții Constituționale să se pronunțe asupra existenței unui 
conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public - Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație şi Justiție şi Senatul României. 

� În motivarea sesizării, preşedintele Consiliului Superior ai Magistraturii susține că 
conflictul este unul juridic de natură constituțională, izvorul acestuia reprezentându-l 
nesocotirea de către Senatul României a dispozițiilor imperative ale art. 76 alin. (2) din 
Constituție la soluționarea cererii de încuviințare a reținerii şi arestării senatorului Dan-
Coman Şova, omisiunea Senatului României de a pune dispozițiile art. 173 din 
Regulamentul Senatului în acord cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituție, respectiv 
nesocotirea de către Senatul României a dispozițiilor imperative ale art. 67 din 
Constituție la soluționarea cererii de încuviințare a reținerii şi arestării senatorului Dan-
Coman Şova, prin faptul că nu s-a adoptat o hotărâre.  

� În toate aceste situații, consecințele directe ale atitudinii instituționale a Senatului 
României sunt împiedicarea autorității judecătoreşti de a-şi exercita atribuțiile 
recunoscute de Constituție şi încălcarea principiului separației şi echilibrului puterilor în 
stat.  

� Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii mai arată că, potrivit dispozițiilor 
constituționale şi regulamentare, asupra cererii de încuviințare a arestării preventive, 
Senatul se pronunță printr-o hotărâre. Sesizat fiind cu o astfel de cerere, Senatul trebuie 
să hotărască în sensul admiterii sau respingerii acesteia. 

� Curtea Constituțională a constatat existența unui conflict juridic de natură 
constituțională între Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 
şi Justiție şi Senatul României, declanşat de refuzul acestuia din urmă de a redacta şi 
publica hotărârea care atestă rezultatul votului dat în Plenul Senatului. 

� Senatul are obligația de a redacta hotărârea adoptată în şedința Plenului din 25 
martie 2014 prin care atestă rezultatul votului dat cu privire la cererea de încuviințare a 
arestării senatorului Dan-Coman Şova, de a comunica hotărârea autorităților publice 
competente şi de a o publica în Monitorul Oficial al României. 

� În cadrul opiniei separate a judecătorului, prof. univ. dr. Valer Dorneanu se arată: 

� Nu sunt de acord cu soluția pronunțată, cu majoritate de voturi, de Curtea 
Constituțională prin Decizia nr. 261 din 8 aprilie 2015, care, în esență, a constatat 
existența unui conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public — 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție şi Senatul României, declanşat 
de refuzul acestuia din urmă de a redacta şi publica hotărârea care atestă rezultatul 
votului dat în Plenul Senatului cu privire la cererea de încuviințare a arestării senatorului 
Dan-Coman Şova. Apreciem că sesizarea preşedintelui Consiliului Superior al 
Magistraturii trebuia respinsă ca neîntemeiată. 

CC a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională 
între Ministerul Public - PICCJ şi Senatul României 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcționarea Consiliului 
Economic şi Social 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Numirea unor judecători și a unor avocați generali la CJUE 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 96 din 11 aprilie 2015 a fost publicată Decizia (UE, Euratom) 2015/578 din 
1 aprilie 2015 de numire a unor judecători și a unor avocați generali în cadrul Curții de Justiție. 
 

Noii judecători și avocați generali în cadrul CJUE au fost numiți pentru perioada cuprinsă între 
7 octombrie 2015 și 6 octombrie 2021. 
Noi judecători: Lars Bay Larsen; François Biltgen; Endre Juhász; Küllike Jürimäe; Siniša Rodin; 
Allan Rosas; Marek Safjan; Daniel Šváby. 
Noi avocați generali: Juliane Kokott; Henrik Saugmandsgaard Øe; Eleanor Sharpston. 
 
Noi reprezentanți speciali ai UE pentru Asia Centrală și procesul de pace din Orientul Mijlociu 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 99 din 16 aprilie 2015 au fost publicate Decizia (PESC) 2015/598 din 15 aprilie 
2015 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală și Decizia (PESC) 
2015/599 din 15 aprilie 2015 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru 
procesul de pace din Orientul Mijlociu (PPOM). 
 

Reprezentantul pentru Asia Centrală: Peter Burian, numit în funcție până la 30 aprilie 2016. 
Reprezentantul pentru PPOM: Fernando Gentilini, numit în funcție până la 30 aprilie 2016. 

 
Ucraina va primi asistență financiară din partea UE 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 100 din 17 aprilie 2015 a fost publicată Decizia (UE) 2015/601 din 15 aprilie 
2015 privind acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei. 
 

UE pune la dispoziția Ucrainei asistență macrofinanciară cu o valoare maximă de 1,8 miliarde euro, 
destinată sprijinirii stabilizării economice a Ucrainei și a agendei consistente de reforme. Asistența va 
contribui la acoperirea nevoilor Ucrainei legate de balanța de plăți, astfel cum au fost identificate în 
programul FMI. 

 
Acordul între Europol și  BCE a fost publicat 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 123 din 17 aprilie 2015 a fost publicat Acordul între Oficiul European de Poliție 
(Europol) și Banca Centrală Europeană (BCE). 
 

Obiectivul prezentului acord este acela de a stabili un cadru de cooperare efectivă între părți, în 
limitele competențelor lor și cu respectarea normelor și reglementărilor corespunzătoare ale acestora. 
Această cooperare acoperă: (a) măsuri de prevenire, identificare și combatere a amenințărilor 
generate de activitățile ilegale legate de bancnotele și monedele euro, de mijloacele de plată de tip 
non-cash și de siguranța plăților; (b) asistență în aceste domenii, acordată de cele două părți 
autorităților naționale, europene și internaționale. 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 118 din 13 aprilie 2015  a fost publicată ultima publicație CJUE.  
 

 

Jurisprudență europeană 
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1. Serviciul juridic > recrutează pentru funcțiile de directori pentru Direcția 1B (Afaceri sociale, 
Energie, Cercetare, Telecomunicații) și Direcția 3 (Relații externe). 
 

Condiții:  
1. Pentru Direcția 1B: se caută jurist cu un nivel bun de cunoștințe și experiență practică în domeniile 
incluse în direcție, printre care se numără energia, telecomunicațiile, aspectele sociale, cercetarea, 
Euratom, spațiul, educația, tineretul, cultura și aspectele audiovizuale. 
 

Autorizare de securitate necesară: EU CONFIDENTIAL 
 

Înscriere: online: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.  
 

Termen-limită: 13 mai 2015. 
 
1. Pentru Direcția 3: se caută avocat cu un nivel bun de cunoștințe și cu experiență practică în domeniile 
incluse în direcție, printre care se numără legislația UE privind relațiile externe, inclusiv politica externă și 
de securitate comună, cooperarea pentru dezvoltare, politica comercială comună și extinderea. 
 

Autorizare de securitate necesară: EU SECRET 
 

Înscriere: online: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.  
 

Termen-limită: 13 mai 2015. 
 
2. Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) > organizează o procedură de selecție în vederea 
întocmirii unei liste de rezervă pentru personal contractual (pe termen scurt), Biroul Management de 
programe (GF IV). 
 

Textul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al agenției: 
http://www.ema.europa.eu/ema/ la rubrica „Careers at the Agency”. 
 

Înscriere: Candidaturile trebuie trimise pe cale electronică folosind formularul disponibil pe site-ul 
web al agenției.  

 

Termen-limită (inclusiv validarea): 15 mai 2015, ora 24.00. 
 
3. Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) 
> angajează un administrator de Resurse Umane (RU). 
 

Anunțul complet poate fi descărcat de pe site-ul Eurofound, secțiunea posturi vacante: 
http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities. 
 

Înscriere: Candidaturile trebuie depuse prin intermediul sistemului de recrutare online, care poate fi 
accesat și prin intermediul acestei pagini.  

 

Termen-limită (inclusiv validarea): 8 mai 2015. 
 

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.  



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online Legalis.ro. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  

Operatorii economici vor fi obligați să înregistreze fiscal 
bacșișul 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 15 aprilie un 
proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 

Conform notei de fundamentare, proiectul prevede, printre altele: 

� se reglementează obligația marcării bacșișului pe un bon fiscal distinct; 
� se lasă la latitudinea operatorului economic să decidă dacă bacşișul înregistrat fiscal şi 

contabil rămâne la dispoziția acestuia sau se distribuie salariaților potrivit unui regulament propriu 
de ordine interioară; 

� se reglementează obligația înregistrării contabile a bacșișului și se precizează modul de înregistrare; 
�  se introduce obligația întocmirii de documente justificative, atât pentru sumele de bani 

introduse în unitățile de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, cât și pentru sumele 
extrase din acestea, astfel încât organele de control să aibă la dispoziție instrumentele necesare 
pentru a identifica sumele care nu pot fi justificate prin documente conform legii; 

� se introduce în sarcina operatorului economic obligația de a asigura înregistrarea banilor 
personali deținuți de angajații unității într-un registru de bani personali, astfel încât în cazul unui 
control, eventualele sume de bani în plus, să nu fie justificate ca fiind banii aparținând angajaților; 

� se introduce o prevedere potrivit căreia angajații, atunci când se află în incinta în care își 
desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru, la solicitarea organelor de control, au 
obligația de a prezenta sumele de bani aflate asupra lor; 

� se abrogă unele contravenții, motivat de suprapunerea acestora cu alte fapte care sunt 
incriminate în textul și necesitatea îndreptării unei erori materiale; 

� se introduc sancțiuni corelative pentru obligațiile nou introduse 
 

� 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 măsuri pentru creșterea performanței la bacalaureat 

Ministerul Educației Naționale a publicat pe data de 15 aprilie un 
proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Național „Sprijin la 
bacalaureat, acces la facultate”. 

Conform notei de fundamentare, obiectivele Programului sunt reducerea ratei de abandon școlar în 
licee și universități, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la bacalaureat, 
precum și o creștere a ratei de înscriere în învățământul superior.  
 

Rezultate așteptate:  a) Reducerea abandonul școlar în anii terminali ai învățământului liceal la 3.5%;  
b) Creșterea ratei de participare și de promovabilitate la examenul de bacalaureat la 59% în liceele 
cu performanțe slabe;  c) Reducerea abandonul școlar în primul an de facultate.  
 

Prin program se vor finanța scheme de granturi derulate de Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice și adresate liceelor și instituțiilor de învățământ superior de stat. 
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Normele metodologice privind datoria publică vor fi modificate 

  

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 17 aprilie un 
proiect de hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria pu-
blică, aprobate prin H.G. nr. 1470/2007, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 

Conform notei de fundamentare, proiectul prevede o serie de modificări: 
� reglementarea instrumentelor de administrare a riscurilor aferente datoriei publice 

guvernamentale - răscumpărarea anticipată și preschimbarea titlurilor de stat, precum și a 
procedurilor aferente acestor operațiuni pentru piața internă și pentru piețele externe; 

� revizuirea procedurii lansării emisiunilor de titluri de stat pe piețele internaționale; 
� completarea procedurii referitoare la emisiunile lansate pe piața internă pentru populație; 
� corelarea prevederilor H.G. nr. 1470/2007 cu cele ale Legii nr. 500/2002 în vederea eliminării 

noțiunilor de curs istoric și respectiv diferențe de curs aplicabile datoriei publice; 
� corelarea prevederilor H.G. nr. 1470/2007 cu cele ale O.U.G. nr. 94/2011 în ceea ce privește 

asigurarea și constituirea surselor de plată aferente finanțărilor rambursabile garantate şi/sau 
contractate de stat și reglementarea relației cu beneficiarii acestora.  
 
� 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. 

MAE a elaborat Regulamentul Comisiei Naționale 
de Drept Internațional Umanitar 

Ministerul Afacerilor Externe a publicat un proiect de ordin privind 
aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale de 
Drept Internațional Umanitar. 

Conform proiectului de ordin, Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar (CNDIU), înființată în baza 
H.G. nr. 420/2006, este organ consultativ al Guvernului. Activitatea CNDIU se desfăşoară pe baza legislației 
naționale, tratatelor internaționale la care România este parte şi a prezentului regulament şi are ca obiectiv 
promovarea şi aplicarea în condiții optime a dreptului internațional umanitar, conform atribuțiilor stabilite 
prin art. 4 din H.G. nr. 420/2006. 
 
Preşedinția CNDIU se asigură, prin rotație, de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, 
Ministerul Justiției şi Ministerul Afacerilor Interne, la nivel de secretar de stat.  
 
Reprezentanții acestor ministere vor continua să facă parte din CNDIU pe perioada în care preşedinția CNDIU 
este exercitată de instituția pe care o reprezintă. 
 
Mandatul preşedintelui este de un an. 
 
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

așteptate pe adresa de e-mail ddit@mae.ro până la data de 14 mai 2015. 



 

   
Actele normative publicate 

- în forme actualizate și consolidate 
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Corpul instructorilor de ordine publică 

 

 

  Ministerul 
proiect de instrucțiuni privind Corpul instructorilor de ordine publi
că 
inițială ale Ministerului Afacerilor Interne

Conform proiectului, Corpul este o
responsabilități și competențe în procesul instructiv
personalului MAI. 

 
Instructorii constituie personal didactic din instituțiile de formare. Funcțiile
zute cu grade militare și cu grade profesionale de polițişti. Instructorii desfăşoară activități didac
aferente disciplinelor/modulelor cu specific militar 
mele instructiv-educative ale institu

 
În funcție de statutul profesional aplicabil, instructorii sunt: a) instructori militari; b) instructori de 
poliție.  
 
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind 
organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2014 privind modificarea
din O.U.G. nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind 
reparațiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtat
perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul polițistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 
organizarea şi funcționarea poliției judiciare;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind 
statutul soldaților și gradaților profesioniști.

Decrete 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 47/2014 
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 66/2011 privind preveni
constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online

Corpul instructorilor de ordine publică și securitate națională
în curs de înființare  

Decrete semnate 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 15 aprilie 
proiect de instrucțiuni privind Corpul instructorilor de ordine publi
că și securitate națională din instituțiile de formare profesională 
inițială ale Ministerului Afacerilor Interne. 

, Corpul este o structură profesională în cadrul sistemului de învă
ți și competențe în procesul instructiv-educativ pentru formarea profesională a 

Instructorii constituie personal didactic din instituțiile de formare. Funcțiile de instructori sunt pre
și cu grade profesionale de polițişti. Instructorii desfăşoară activități didac

aferente disciplinelor/modulelor cu specific militar și/sau polițienesc cuprinse în curricula și progra
educative ale instituțiilor de învățământ, avizate și aprobate potrivit competențelor.

ție de statutul profesional aplicabil, instructorii sunt: a) instructori militari; b) instructori de 

și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
legislatie@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind 
organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale; 

et pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2014 privind modificarea
din O.U.G. nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind 
reparațiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în 

31 decembrie 1961; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul polițistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 
organizarea şi funcționarea poliției judiciare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind 
ților și gradaților profesioniști. 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 47/2014 
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, 

statarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; 

n prezent sunt disponibile integral  

online Legalis.ro. 

țională 

Afacerilor Interne a publicat pe data de 15 aprilie un 
proiect de instrucțiuni privind Corpul instructorilor de ordine publi-

și securitate națională din instituțiile de formare profesională 

structură profesională în cadrul sistemului de învățământ, cu 
educativ pentru formarea profesională a 

de instructori sunt prevă-
și cu grade profesionale de polițişti. Instructorii desfăşoară activități didactice 

și/sau polițienesc cuprinse în curricula și progra-
țiilor de învățământ, avizate și aprobate potrivit competențelor. 

ție de statutul profesional aplicabil, instructorii sunt: a) instructori militari; b) instructori de 

și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind 

et pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea şi 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2014 privind modificarea art. VII 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind 
e abuziv din armată în 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul polițistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind 
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Principiile generale ale Legii fundamentale

Principiile generale ale dreptului constituţional şi ale instituţiilor 
politice sunt examinate şi analizate în contextul tezelor şi dezbaterilor 

Adunării Constituante

Constituţie. Punctual sunt semnalate deficienţele unor texte şi se 

propun soluţii din perspectiva revizuirii acestora

Vă dorim lectură plăcută 

 

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

 

Principiile generale ale Legii fundamentale 

generale ale dreptului constituţional şi ale instituţiilor 
politice sunt examinate şi analizate în contextul tezelor şi dezbaterilor 

Adunării Constituante analiză aprofundată a primului titlu din 

unctual sunt semnalate deficienţele unor texte şi se 

propun soluţii din perspectiva revizuirii acestora

Prin esenţa sa, ca şi prin funcţia sa socială, 

Constituţia are o valoare şi importanţă juridică 

supremă faţă de orice altă normă de drept. 

Supremaţia Constituţiei este o construcţie 

teoretică întemeiată pe logica formală a aşe

zării normelor juridice într-o ordine ierar

în funcţie de criterii raţionale, şi pe

suveranităţii naţionale, potrivit căruia poporul 

este îndreptăţit să pretindă Guver

acesta să-i respecte voinţa suve

în principiile şi dispoziţiile constituţionale.

 

Această lucrare, realizată ca temă de 

în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Admi

nistrative a Universităţii Creştine „Dimitrie 

Cantemir” şi a Academiei Oamenilor de Ştiinţă 

din România, are menirea de a explica şi co

menta, din perspectivă constituţională concep

tele şi principiile generale din Titlul I al Consti

tuţiei României. 

Autor: Cristian Ionescu  

Constituția României. Titlul I. Principii generale. Comentarii 
explicații 
Editura C.H. Beck, 2015 
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generale ale dreptului constituţional şi ale instituţiilor 
politice sunt examinate şi analizate în contextul tezelor şi dezbaterilor 

analiză aprofundată a primului titlu din 

unctual sunt semnalate deficienţele unor texte şi se 

propun soluţii din perspectiva revizuirii acestora. 

Prin esenţa sa, ca şi prin funcţia sa socială, 

are o valoare şi importanţă juridică 

supremă faţă de orice altă normă de drept. 

Supremaţia Constituţiei este o construcţie 

teoretică întemeiată pe logica formală a aşe-

o ordine ierarhică, 

în funcţie de criterii raţionale, şi pe principiul 

suveranităţii naţionale, potrivit căruia poporul 

este îndreptăţit să pretindă Guvernantului ca 

i respecte voinţa suverană exprimată 

ziţiile constituţionale. 

Această lucrare, realizată ca temă de cercetare 

ul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Admi-

trative a Universităţii Creştine „Dimitrie 

Cantemir” şi a Academiei Oamenilor de Ştiinţă 

din România, are menirea de a explica şi co-

ta, din perspectivă constituţională concep-

e generale din Titlul I al Consti-

niei. Titlul I. Principii generale. Comentarii și 
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- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online Legalis.ro. 
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Tutoriale Legalis® 

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

la adresa legalis@beck.ro 

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. 
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