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În Monitorul Oficial nr. 263 din 20 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
251/2015 privind aprobarea Programului național „Sprijin la 
bacalaureat, acces la facultate”. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Programul național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” care se va derula 
pe o perioadă de 7 ani, începând cu luna septembrie 2015. 

� Obiectivele generale ale Programului național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” 
sunt: 

• reducerea ratei de abandon şcolar în licee, respectiv reducerea ratei de abandon al 
studiilor universitare; 

• creşterea ratei de absolvire şi îmbunătățirea promovabilității la examenul de 
bacalaureat; 

• creşterea ratei de înscriere în învățământul superior. 
� Sprijinul constă în acordarea de granturi în vederea atingerii obiectivelor generale ale 

Programului național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" prevăzute la art. 2. 
� Sprijinul se poate acorda liceelor şi instituțiilor de învățământ superior de stat, conform 

criteriilor de eligibilitate aprobate potrivit dispozițiilor art. 5. 
� Beneficiarii finali ai Programului național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” sunt, în 

special, elevii de liceu şi studenții din învățământul de stat care aparțin unor grupuri 
dezavantajate sau sunt în risc de eşec şcolar, respectiv abandon al studiilor. 

� Criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului şi metodologia de implementare se aprobă 
prin ordin al ministrului educației şi cercetării ştiințifice, în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

� Perioada de acordare a sprijinului este de maximum 4 ani pentru licee şi de maximum 3 
ani pentru instituțiile de învățământ superior. 

� Finanțarea Programului național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” se asigură de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației şi Cercetării Ştiințifice, cu încadrarea 
în sumele alocate anual cu această destinație şi din alte surse legal constituite. 

Guvernul a aprobat Programul național  
„Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” 

În Monitorul Oficial nr. 263 din 20 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
80/2015 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 perioada 23 august 1944—31 
decembrie 1961. 

Legea privind reparațiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare 
active îndepărtate abuziv din armată a suferit modificări 

Principalele prevederi 

� Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată sau din comandamentele şi 
unitățile de grăniceri, în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidență politică şi/sau au 
suferit condamnări din motive politice —, li se acordă o indemnizație reparatorie lunară 
egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare 
obținerii calității de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată. 
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În Monitorul Oficial nr. 263 din 20 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 465/2015 al MFP pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia. 

Principalele prevederi 

� Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II şi III 
în anul 2015 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de 
trezorerie, conturi de execuție bugetară şi anexe la situațiile financiare, care includ politici 
contabile şi note explicative. 

� Situațiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin: 

• Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare trimestriale ale 
instituțiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009; 

• Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare trimestriale ale 
instituțiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010; 

• Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare trimestriale ale 
instituțiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011; 

• Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor 
publice la 31 decembrie 2011; 

• Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor 
financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012; 

• Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare trimestriale ale 
instituțiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013; 

• prezentul ordin. 

� În ceea ce priveşte întocmirea conturilor de execuție pentru venituri şi cheltuieli în anul 
2015: 

• informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii 
indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, prin 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, prin Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare; 

• informațiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăți efectuate, 
cheltuieli efective se completează în funcție de noile surse de finanțare evidențiate 
în structura analitică a conturilor contabile (de exemplu: pentru sursa 10 — 
bugetul instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau partial din venituri 
proprii, informațiile se preiau de la sursele: E, F şi G). 

Întocmirea şi depunerea situațiilor financiare trimestriale 
 ale instituțiilor publice 
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În Monitorul Oficial nr. 264 din 21 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
76/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind 
organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale. 

Principalele prevederi 

� Structurile centrale, precum şi cele din compunerea acestora pot avea în subordine, 
după caz, direcții generale, direcții, comandamente, centre, oficii, servicii, secții, birouri, 
compartimente, instituții de învățământ, instituții de cercetare ştiințifică şi alte structuri. 

� Statul Major General are în subordine şi structura de forțe. 

� Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice securității naționale în domeniul militar, 
Direcția generală de informații a apărării execută misiuni independente sau integrate la 
nivel strategic, operativ şi tactic, în țară şi în străinătate, inclusiv cu structuri combatante 
proprii. 

� Structura de forțe a armatei cuprinde forțele terestre, forțele aeriene şi forțele navale, 
denumite în continuare categorii de forțe, state majore, comandamente, forțe pentru 
operații speciale, forțe de sprijin, precum şi alte forțe. 

� Categoriile de forțe au în compunere, pe lângă structurile prevăzute la art. 23—25, state 
majore, comandamente şi mari unități. 

� Conducerea forțelor pentru operații speciale, cu excepția celor prevăzute la art. 13 alin. 
(5), se exercită de şeful Statului Major General, prin structura stabilită prin ordin al 
ministrului apărării naționale, iar în situația participării la operații militare în afara 
teritoriului statului național, potrivit înțelegerilor tehnice încheiate cu partenerii străini, 
în baza tratatelor la care România este parte. 

� Ministerul Apărării Naționale poate constitui structuri de conducere şi de forțe care să 
fie puse la dispoziția NATO pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Acestea se 
integrează în structura de comandă şi control, precum şi în structura de forțe ale NATO. 

� Nivelul de autoritate care poate fi exercitat asupra structurilor române se stabileşte 
conform procedurilor NATO. 

Legea privind organizarea şi funcționarea 
 Ministerului Apărării Naționale a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 264 din 21 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
82/2015 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind 
statutul soldaților şi gradaților profesionişti. 

Principalele prevederi 

� Limita maximă de vârstă până la care soldații sau gradații profesionişti pot fi menținuți 
în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naționale, dar nu poate depăşi 
55 de ani. 

Limita maximă de vârstă până la care soldații pot fi menținuți 
 în activitate nu poate depăşi 55 de ani 
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În Monitorul Oficial nr. 264 din 21 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 428/2015 al ministrului Economiei, Comerțului şi Turismului pentru 
modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.378/2014 privind 
desemnarea Direcției generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale 
si industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de 
implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014. 

Principalele prevederi 

� Se desemnează Direcția ajutor de stat pentru industrie şi transport al energiei electrice 
şi gazelor naturale din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului şi Turismului ca 
unitate de implementare a schemei de ajutor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 
495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor 
categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

� În cazul modificării ulterioare a structurii organizatorice a Ministerului Economiei, 
Comerțului şi Turismului, responsabilitățile aferente structurii prevăzute la alin. (1), 
desemnată ca unitate de implementare, sunt îndeplinite de structura care va prelua 
atribuțiile acesteia. 

Implementarea schemei de ajutor instituite prin H.G. nr. 495/2014 

În Monitorul Oficial nr. 266 din 21 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
81/2015 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 organizarea şi funcționarea poliției judiciare. 

Principalele prevederi 

� Polițistul poate fi recompensat prin: 

• ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate, în situația în care se remarcă în 
mod deosebit în activitatea desfăşurată; 

• mulțumiri scrise, aduse la cunoştință individual sau în fața personalului, pentru 
îndeplinirea în condiții foarte bune a atribuțiilor de serviciu şi misiunilor; 

• felicitări scrise sau verbale, aduse la cunoştință individual sau în fața 
personalului, pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor de serviciu şi misiunilor; 

• premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidențiat prin obținerea de rezultate 
exemplare în activitate; 

• însemne onorifice, diplome de merit şi distincții, pentru obținerea de rezultate 
foarte bune la absolvirea unor cursuri sau la competiții sportive, cu prilejul unor 
aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale ori al finalizării unor 
acțiuni/misiuni, precum şi în situația încetării raporturilor de serviciu pentru 
motive neimputabile; etc. 

Legea privind Statutul polițistului a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 270 din 22 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din 
România. 

Principalele prevederi 

� Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, 
potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplineşte, cumulativ, 
următoarele condiții de pensionare: 

• piloți, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de 
membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personalul de inspecție în zbor, 
care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puțin 20 de 
ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist; 

• navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganți, operatori radionaviganți, 
ingineri de recepție şi control aeronave şi ingineri de recepție şi control mijloace 
PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel 
puțin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist. 

� Vechimea în activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist prevăzută la 
alin. (1) nu cuprinde perioadele suplimentare de vechime acordate pentru activitatea 
desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite sau speciale de 
muncă. 

� Pensia se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată 
cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedință a solicitantului. 

� Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplineşte condițiile prevăzute 
laart. 421 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media 
veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care 
se depune cererea de pensionare. 

� Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de 
către casele teritoriale de pensii, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a), 
b), c) şi e) şi va fi menționat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea 
acestuia. 

� Pentru fiecare an complet care depăşeşte vechimea minimă în activitate prevăzută la 
art. 421 alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale 
brute prevăzute la alin. (1), fără a depăşi 100% din baza de calcul prevăzută la alin. (1). 

� Pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 421 şi care la data cererii 
de pensionare nu mai dețin calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist, 
procentul prevăzut la art. 422 alin. (1) se aplică la media veniturilor totale brute realizate 
în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, în baza 
prezentei legi, de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în 
activitate, corespunzător ultimei funcții la bord deținute de persoana în cauză pe tipul 
respectiv de aeronavă civilă.  

� Această medie va fi menționată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea 
acestuia, potrivit art. 422 alin. (2). 

Au fost aduse modificări Statutului personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviația civilă din România 
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În Monitorul Oficial nr. 264 din 21 aprilie 2015 a fost publicat 
Regulamentul nr. 5/2015  al Autorității de Supraveghere Financiară 
privind listarea pe o piață dintr-un stat membru, prin intermediul 
titlurilor de interes, a acțiunilor admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată din România. 

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament stabileşte norme aplicabile în situația listării pe o piață dintr-un 
stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acțiunilor admise la tranzacționare 
pe o piață reglementată din România, emise de o societate cu sediul în România. 
Evidența în sistemul depozitarului central a acțiunilor reprezentate, în sistemul de 
compensare-decontare guvernat de legislația unui stat membru, prin titluri de interes 

� Acțiunile reprezentate în sistemul de compensare-decontare guvernat de legislația unui 
stat membru, prin titluri de interes, vor fi înregistrate într-un cont global special deschis 
pe numele emitentului de titluri de interes şi pe seama deținătorilor de titluri de interes 
în sistemul depozitarului central, dacă emitentul titlurilor de interes este un participant 
la sistemul acestuia, sau, după caz, în sistemul unui participant al depozitarului central al 
cărui client este emitentul titlurilor de interes, distinct de orice alt cont în care sunt 
înregistrate dețineri de acțiuni care nu sunt reprezentate prin titluri de interes. 

� Acțiunile ce vor fi reprezentate în sistemul de compensare-decontare guvernat de 
legislația altui stat membru, prin titluri de interes, sunt indisponibilizate în contul special 
prevăzut anterior, astfel încât acestea să nu poată fi transferate altfel decât în condițiile 
prevăzute anterior.  

� Emiterea titlurilor de interes în scopul facilitării decontării acțiunilor printr-un sistem 
electronic de compensare-decontare guvernat de legislația altui stat membru se face 
numai în condițiile indisponibilizării acțiunilor aferente. Retragerea titlurilor de interes 
din sistemul de compensare-decontare se face numai în condițiile ridicării 
indisponibilizării pentru acțiunile din contul prevăzut anterior. 

� Ulterior deschiderii contului, emiterea titlurilor de interes şi retragerea acestora din 
sistemul de compensare-decontare se vor realiza cu respectarea prevederilor alin. (4)—
(9), fără nicio altă restricție. 

� Depozitarul central poate opera transferuri asupra valorilor mobiliare, necesare 
emiterii/retragerii titlurilor de interes. 

� Transferurile se pot realiza între conturile aceluiaşi participant sau, după caz, între 
conturile a 2 participanți în sistemul depozitarului central. 

� Emiterea de titluri de interes se realizează în baza cererii deținătorului de acțiuni, în 
conformitate cu şi în condițiile prevederilor din documentele de emisiune a titlurilor de 
interes, şi a confirmării de către depozitarul central sau, după caz, de către participantul 
la sistemul depozitarului central a efectuării transferului acțiunilor în contul special, 
precum şi a indisponibilizării acțiunilor respective. 

� Fiecare operațiune de indisponibilizare, respectiv de ridicare a indisponibilizării pentru 
acțiunile reprezentate prin titlurile de interes prin transferul acestora în sau din contul 
special se va reflecta în sistemul depozitarului central în baza instrucțiunilor de tip 
„livrare fără plată” fără schimbarea dreptului de proprietate, transmise de 
participantul/participanții implicat/implicați. 

Listarea pe o piață dintr-un stat membru a acțiunilor admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată din România 
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În Monitorul Oficial nr. 266 din 21 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 447/2015 al ministrului Finanțelor Publice privind modelul, 
conținutul şi condițiile de aprobare a programelor de activitate pentru 
aparatul de inspecție economico-financiară. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă modelul programului de activitate pentru aparatul de inspecție economico-
financiară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

� Programul anual de activitate pentru aparatul de inspecție economico-financiară 
prezintă drept conținut minimal: entitățile la care se efectuează controlul, acțiunile de 
control şi perioada desfăşurării controlului. 

� Pentru elaborarea programului de activitate anual, trimestrial şi lunar, Direcția 
generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice şi 
structurile teritoriale de inspecție economico-financiară respectă procedura de selecție a 
operatorilor economici ce urmează a fi incluşi în programele de activitate, în baza 
analizei de risc, potrivit prevederilor art. 9 din Normele metodologice privind înființarea, 
organizarea şi funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 101/2012. 

� Durata de desfăşurare a controlului se stabileşte în funcție de structura organizatorică şi 
volumul activității entității, obiectivele acțiunii de control, perioada supusă controlului, 
cu încadrarea în duratele prevăzute laart. 16 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcționarea inspecției economico-
financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările 
ulterioare. 

� În procesul de elaborare a programului de activitate anual, trimestrial şi lunar se au în 
vedere, în principal, următoarele: 

• competențele fiecărei structuri de inspecție economico-financiară de efectuare a 
controlului; 

• obiectivele controlului; 

• fondul de timp alocat fiecărei acțiuni de control; 

• numărul persoanelor cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul 
fiecărei structuri de inspecție economico-financiară; 

• necesitatea rotației personalului cu atribuții de inspecție economico-financiară 
care ocupă funcții sensibile. 

� În programul de activitate anual, trimestrial şi lunar se cuprind şi acțiunile de control 
începute în anul precedent, aflate în curs de desfăşurare şi care se finalizează în anul de 
referință. 

� În programul de activitate anual, trimestrial şi lunar sunt cuprinse, în principal, 
entitățile cu grad ridicat de risc, stabilit potrivit analizei efectuate conform art. 9 din 
Normele metodologice privind înființarea, organizarea şi funcționarea inspecției 
economico-financiare, aprobate prin H.G. nr. 101/2012, şi cele pentru care există riscul 
de împlinire a termenului de prescripție prevăzut de art. 9 din O.U.G. nr. 94/2011, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012. 

MFP a adoptat condițiile de aprobare a programelor de activitate 
pentru aparatul de inspecție economico-financiară 
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În Monitorul Oficial nr. 267 din 21 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 15/2015 al ANRE privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi 
ajustare a prețurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi 
livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, 
respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență. 

Principalele prevederi: 

� Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare şi ajustare, pe perioada de 
aplicare a schemei de sprijin de tip bonus, denumită în continuare schema de sprijin, a: 

• prețurilor de referință şi a prețurilor reglementate pentru energia termică 
produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de 
sprijin; 

• bonusurilor de referință şi a bonusurilor pentru energia electrică produsă şi 
livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin; 

• prețului de referință şi a prețurilor reglementate pentru energia electrică 
produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de 
sprijin, în cazul comercializării prin contracte reglementate. 

� Prezenta metodologie se aplică de ANRE pentru determinarea şi ajustarea prețurilor de 
referință şi a prețurilor reglementate pentru energia electrică şi termică, respectiv a 
bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă şi livrată în cogenerare de 
înaltă eficiență, pe perioada de accesare a schemei de sprijin. 

� Prețurile de referință ale energiei electrice şi energiei termice determinate conform 
prezentei metodologii se utilizează pentru realizarea de către ANRE a analizelor de ante-
supracompensare şi de supracompensare prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea 
Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activității de producere 
a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de 
schema de sprijin de tip bonus, cu completările ulterioare. 

� Prețurile reglementate ale energiei electrice determinate conform prezentei 
metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate, 
în condițiile stabilite de ANRE, de către producătorii care beneficiază de schema de 
sprijin. 

� Prețurile reglementate ale energiei termice determinate conform prezentei metodologii 
se utilizează pentru vânzarea energiei termice de către producătorii care beneficiază de 
schema de sprijin. 

� Bonusurile determinate conform prezentei metodologii se utilizează de către 
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., în 
calitate de administrator al schemei de sprijin, pentru stabilirea plăților lunare către 
producătorii care beneficiază de schema de sprijin. 

� Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă 
eficiență se asigură compensarea diferenței dintre costurile activității de producere în 
cogenerare de înaltă eficiență şi veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice şi a 
energiei termice. 

� Pentru determinarea bonusurilor de referință se iau în considerare 3 tipuri de centrale 
de cogenerare echivalente, funcționând cu combustibil solid, cu combustibil gazos 
asigurat din rețeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din rețeaua 
de distribuție. 

Ajustarea prețurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată 
din centrale de cogenerare 
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În Monitorul Oficial nr. 267 din 21 aprilie 2015 a fost publicată Norma 
nr. 8/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară privind utilizarea 
activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative. 

Principalele prevederi 

� Prezenta normă reglementează modul în care activul personal net al participantului 
este utilizat în cazul în care acesta: 

• a împlinit vârsta de 60 de ani şi nu îndeplineşte una sau ambele condiții 
prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 
Lege; 

• beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumită în continuare Legea pensiilor publice; 

• decedează înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii 
facultative conform art. 94 lit. c) din Lege. 

Utilizarea activului personal net în cazul în care participantul 
 a împlinit vârsta de 60 de ani 

� Participantul care îndeplineşte condiția prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. a) şi nu 
îndeplineşte una sau ambele condiții prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Lege are 
dreptul să opteze pentru: 

• intrarea în posesia contravalorii activului personal net, ca plată unică; 

• continuarea plății contribuțiilor, în cazul în care acesta, după împlinirea vârstei 
de 60 de ani, continuă să desfăşoare o activitate în sensul art. 74 alin. (1) din 
Lege. 

� Participantul care a optat pentru continuarea plății contribuțiilor, conform art. 4 lit. b), 
are dreptul să solicite oricând contravaloarea activului personal net, în baza unei cereri 
de plată. 

Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate 

� În cazul prevăzut la art. 94 lit. b) din Lege, participantul are dreptul să obțină 
contravaloarea activului personal net, ca plată unică. 

� În cazul invalidității de gradul I şi în cazul invalidității de gradul II, când se constată 
pierderea totală a capacității de muncă, participantul are dreptul să obțină 
contravaloarea activului personal net. 

� În cazul invalidității de gradul III, participantul are dreptul să opteze, după caz, pentru: 

• suspendarea plății contribuțiilor; 

• continuarea plății contribuțiilor. 
� Participantul aflat în situația prevăzută la alin. (3) lit. a) îşi păstrează drepturile pe toată 

perioada de suspendare a plății contribuțiilor la fondul de pensii facultative. 

Utilizarea activului personal net al participantului în caz de deces 

� În cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la 
pensie, beneficiarul/ beneficiarii acestuia are/au dreptul la plata contravalorii activului 
personal net sau a cotei-părți cuvenite din activul personal net al participantului, după 
caz. 

Utilizarea activului personal net al participantului 
 la un fond de pensii facultative 
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În Monitorul Oficial nr. 268 din 22 aprilie 2015 a fost publicată Norma 
nr. 9/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară privind autorizarea 
şi funcționarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare. 

Principalele prevederi 

� Prezenta normă reglementează: 

• condițiile care trebuie îndeplinite şi documentele pe care trebuie să le prezinte 
persoanele juridice române pentru obținerea autorizației de funcționare ca 
brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condițiile de menținere a 
acesteia; 

• fuziunea şi divizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare; 

• condițiile care trebuie îndeplinite şi documentele pe care trebuie să le prezinte 
brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare pentru desfăşurarea activității de 
intermediere pe teritoriul statelor membre. 

Condiții privind obținerea autorizației de funcționare 

� În vederea obținerii autorizației de funcționare ca broker de asigurare şi/sau de 
reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

• să fie persoană juridică română a cărei denumire să nu inducă în eroare publicul 
şi să cuprindă în mod obligatoriu sintagma „broker de asigurare”, „broker de 
asigurare-reasigurare” sau „broker de reasigurare”, după caz, în limba română 
ori într-o limbă de largă circulație internațională; 

• să aibă un capital social subscris şi vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu 
poate fi mai mică de 150.000 lei; 

• să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională 
valabil pe teritoriul statelor membre cu o limită minimă de acoperire de 
1.250.000 euro/eveniment şi o sumă agregată de 1.850.000 euro pe an, fără 
franşiză, şi să prevadă clauzele minime obligatorii, conform anexei nr. 5; 

• să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau 
de reasigurare, cu excepția prevăzută la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 
privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• să aibă sediu social, destinat exclusiv desfăşurării activității pentru care a fost 
autorizat, unde se va transmite şi se va primi corespondența, sediu la care să fie 
prezent un angajat, în cadrul programului zilnic de lucru, şi care să îndeplinească 
următoarele condiții: 

� sediul social şi punctele de lucru să nu fie situate la subsolurile clădirilor, cu 
excepția clădirilor de birouri tip centru de afaceri, să aibă o dotare tehnică 
adecvată, care să asigure buna desfăşurare a activității; 

� sediul social şi punctele de lucru să dispună de tehnică de calcul care să 
permită gestionarea polițelor de asigurare în condiții optime şi care să cuprindă: 
calculatoare şi software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax etc.; 

Autorizarea şi funcționarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare 
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În Monitorul Oficial nr. 270 din 22 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 1/2015 al Băncii Naționale a României pentru modificarea şi 
completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind 
procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață 
monetară efectuate de Banca Națională a României şi a facilităților 
permanente acordate de aceasta participanților eligibili. 

Principalele prevederi 

� Participanții eligibili vor transmite ofertele la Banca Națională a României — Direcția 
operațiuni de piață, prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a 
României, precum mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate 
de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., 
cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației. 

� Prevederile anterioare nu se aplică în cazul ofertelor transmise în format electronic 
standardizat de tip XML care sunt procesate automat prin intermediul Sistemului de 
transmitere electronică a documentației aferente operațiunilor de piață monetară şi 
facilităților permanente — Sistemul OPMA. 

� Notificările tuturor tranzacțiilor către participanții eligibili se vor efectua de către 
Banca Națională a României — Direcția operațiuni de piață prin modalitățile considerate 
acceptabile de Banca Națională a României, respectiv mesagerie electronică (pentru 
comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin 
scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc 

Derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de BNR 

În Monitorul Oficial nr. 270 din 22 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 2/2015 al Băncii Naționale a României pentru modificarea şi 
completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind 
procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de 
depozit emise de Banca Națională a României. 

Principalele prevederi 

� Participanții eligibili vor transmite ofertele la Banca Națională a României — Direcția 
operațiuni de piață, prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a 
României, precum mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate 
de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., 
cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1. 

� În situația în care, ulterior anunțării rezultatelor licitației şi notificărilor transmise 
participanților eligibili, aceştia nu pot onora oferta transmisă Băncii Naționale a 
României şi declarată câştigătoare, Banca Națională a României va aplica prevederile 
art. 41 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000. 

Derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de BNR 
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În Monitorul Oficial nr. 271 din 22 aprilie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 19/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară privind 
cota procentuală pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de 
protecție a victimelor străzii. 

Principalele prevederi 

� Contribuția asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, denumită în continuare 
asigurarea RCA, la Fondul de protecție a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, 
aferentă anului 2015, este stabilită la cota procentuală de 2,00% din volumul primelor 
brute încasate pentru această asigurare. 

� Sumele ce reprezintă contribuția asigurătorilor RCA la Fond se virează până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau până în următoarea zi lucrătoare. 
în documentele de plată a contribuțiilor la Fond trebuie să se precizeze perioada pentru 
care se efectuează virarea acestora. 

� Pentru nevirarea la termen a contribuțiilor la Fond se datorează majorări de întârziere, 
calculate potrivit reglementărilor legale aplicabile în materia colectării creanțelor 
bugetare. 

� Majorările de întârziere se virează în contul Fondului. 

� Documentele de plată privind majorările de întârziere trebuie să precizeze perioada 
pentru care se efectuează virarea acestora. 

� Fondul are obligația urmăririi încasării contribuției, respectării prevederilor legale 
privind calculul contribuției datorate, precum şi al majorărilor de întârziere datorate 
pentru neplata la termen a acesteia. 

� Fondul va prezenta Autorității de Supraveghere Financiară, până la sfârşitul lunii 
următoare trimestrului expirat, raportarea cu privire la contribuția la Fond şi la 
majorările de întârziere datorate. 

Contribuția asigurătorilor la Fondul de protecție a victimelor străzii 

În Monitorul Oficial nr. 268 din 22 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
252/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind 
aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru 
perioada 2007-30 iunie 2014. 

Principalele prevederi 

� Plățile aferente angajamentelor asumate pe durata aprobată a Planului național II pot fi 
eşalonate şi după această perioadă, până la finalizarea tuturor acțiunilor cuprinse în 
plan, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2017. 

� ANCSI, după finalizarea Planului național II, cel mai târziu în anul 2017, va realiza şi 
prezenta Guvernului propriul raport şi un raport de evaluare realizat de experți 
independenți, privind implementarea şi gradul de realizare a scopului şi obiectivelor 
propuse pentru Planul național II. 

HG privind Planul național de cercetare-dezvoltare 
 şi inovare II a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 270 din 22 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
84/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcțiilor existente. 

Principalele prevederi 

� Cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție pentru îmbunătățirea terenului de 
fundare la construcții cu destinația de locuință prevăzute la art. 7 alin. (1), amplasate 
pe terenuri care prin natura lor prezintă tasări diferențiate sau deformații remanente, 
produse de acțiunea cutremurelor sau de alte cauze, ori care sunt sensibile la umezire şi 
care produc efecte manifestate sau potențiale asupra elementelor structurii şi 
fundațiilor, se evidențiază distinct în devizul general şi nu fac obiectul prevederilor art. 9 
alin. (1) lit. c). 

� Prin excepție, administrația publice locale pot hotărî, în condițiile legii, finanțarea de 
la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, pentru 
expertizarea tehnică, proiectarea şi execuția lucrărilor de intervenție în cazul 
locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice. 

Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente 

În Monitorul Oficial nr. 275 din 23 aprilie 2015 a fost publicat 
Regulamentul nr. 4/2015 al Băncii Naționale a României pentru 
modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 
privind organizarea şi funcționarea la Banca Națională a României a 
Centralei Riscului de Credit. 

Principalele prevederi 

� Netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit 
referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de a fi raportați şi netransmiterea 
informațiilor referitoare la grupuri, precum şi transmiterea informației de risc de credit 
eronate, existentă în baza de date a CRC, se sancționează cu amendă de 500 lei dacă se 
identifică 20 de debitori neraportați/grupuri neraportate, respectiv raportați/raportate 
eronat; se adaugă la suma menționată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup 
neraportat, precum şi pentru cei raportați eronat identificați peste numărul de 20; 

� Informația eronată de risc de credit, în sensul prezentului capitol, se referă la codul de 
identificare a debitorului, codul situației speciale, tipul şi valoarea garanțiilor, suma 
datorată utilizată şi neutilizată, suma restantă, codul serviciului datoriei, data scadenței, 
încadrarea debitorului şi componența grupurilor. 

� Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante 
raportează lunar şi/sau trimestrial informațiile cantitative şi calitative conținute în 
formularul F3 A, secțiunea 2.  

� Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, 
factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere şi expunerea la riscul de credit. 

� Persoanele declarante vor raporta aceste informații în perioada de raportare din luna 
februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna 
martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie şi în perioada de 
raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie. 

Organizarea şi funcționarea la BNR a Centralei Riscului de Credit 
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În Monitorul Oficial nr. 277 din 24 aprilie 2015 a fost publicată Norma 
nr. 2/2015 a Băncii Naționale a României privind transmiterea prin 
mijloace electronice a unor documente aferente operațiunilor de piață 
monetară efectuate de către Banca Națională a României prin 
intermediul licitației şi facilităților permanente acordate de aceasta 
participanților eligibili. 

Principalele prevederi 

� Prezenta normă stabileşte termenii şi modalitățile de transmitere în sistem electronic 
a următoarelor documente: 

• ofertele participanților eligibili de participare la operațiunile de piață 
monetară desfăşurate prin intermediul licitației, potrivit Regulamentului Băncii 
Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară 
efectuate de Banca Națională a României şi facilitățile permanente acordate de 
aceasta participanților eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, denumit în 
continuare Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000; 

• notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, 
transmise de către participanții eligibili; 

• notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operațiunile de 
piață monetară desfăşurate prin intermediul licitației; 

• solicitările participanților eligibili de accesare a facilităților permanente 
(facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare — credit lombard) acordate de 
Banca Națională a României conform Regulamentului Băncii Naționale a 
României nr. 1/2000; 

• notificările referitoare la decizia Băncii Naționale a României asupra solicitării 
participanților eligibili de accesare a facilităților permanente; 

� Banca Națională a României, în vederea îndeplinirii atribuțiilor privind aplicarea politicii 
monetare, primeşte, respectiv transmite documentele prevăzute anterior, în format 
electronic, prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentației 
aferente operațiunilor de piață monetară şi facilităților permanente, denumit în 
continuare Sistemul OPMA, precum şi prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet, 
administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări — TRANSFOND — S.A., 
utilizând aplicația LOTUS Notes. 

� În vederea transmiterii, respectiv primirii documentelor prevăzute anterior, 
participantul eligibil va îndeplini formalitățile necesare pentru dobândirea accesului la 
Sistemul OPMA, precum şi la rețeaua IP securizată VPN TFDnet, în conformitate cu 
documentația tehnică aferentă acestora. Accesul şi participarea la Sistemul OPMA se 
realizează în baza conturilor de utilizatori alocate fiecărui participant după semnarea 
contractului de participare prevăzut în anexa nr. 1. 

� Mesajele electronice în format XML procesate de Sistemul OPMA sunt confirmate 
automat de către Sistemul OPMA şi pot fi verificate în interfața web a aplicației din 
Sistemul OPMA sau utilizând Webservice, conform documentației tehnice. 

Transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente 
operațiunilor de piață monetară 
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În Monitorul Oficial nr. 272 din 23 aprilie 2015 a fost publicată Norma 
nr. 7/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară privind utilizarea 
activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat 
privat. 

 

Principalele prevederi 

� Prezenta normă reglementează modul în care activul personal net al participantului va 
fi utilizat în cazul în care acesta: 

• beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumită în continuare Legea pensiilor publice; 

• decedează înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii private 
conform art. 38 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în 
continuare Lege. 

Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate 

� În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de 
gradul II pentru invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condițiile 
Legii pensiilor publice, acesta are dreptul să primească contravaloarea activului personal 
net. 

� Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul, personal sau prin 
mandatar având procură specială şi autentică, depune la administratorul fondului de 
pensii administrat privat următoarele documente: 

• cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite; 

• decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate; 

• decizia medicală privind capacitatea de muncă, decizie care conține mențiunea 
„nerevizuibil prin afecțiune” sau „nerevizuibil” conform Legii pensiilor publice, 
după caz; 

• actul de identitate valabil la data depunerii cererii; 

• certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de 
comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o 
declarație pe propria răspundere privind faptul că nu deține acest certificat, 
după caz. 

� Documentele prevăzute anterior se prezintă: 

• în original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică 
şi certifică conformitatea cu originalul; sau 

• în copie legalizată, situație în care documentele pot fi transmise prin 
intermediul serviciilor poştale sau similare. 

� În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul 
său de identitate valabil la data depunerii cererii şi depune copia acestuia, 
administratorul păstrând copia după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul. 

Utilizarea activului personal net al participantului  
la un fond de pensii administrat privat 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

17 

 
  

În Monitorul Oficial nr. 274 din 23 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative. 

 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege stabileşte normele în materie de autorizare, desfăşurare a activității şi 
transparență ale administratorilor de fonduri de investiții alternative, denumiți în 
continuare AFIA, care administrează şi/sau distribuie în România titluri de participare 
ale unor fonduri de investiții alternative, denumite în continuareFIA. 

� Prezenta lege se aplică: 

• persoanelor juridice stabilite în România care administrează unul sau mai 
multe FIA, indiferent dacă este vorba de un FIA din România, din alt stat 
membru sau dintr-un stat terț; 

• AFIA stabiliți în state terțe pentru care România este desemnat ca stat 
membru de referință conform prevederilor art. 39; 

• AFIA stabiliți în alte state membre care distribuie în România titlurile de 
participare ale unuia sau mai multor FIA din alte state membre; 

• AFIA stabiliți în alte state membre care administrează unul sau mai multe FIA 
din România; 

• AFIA stabiliți în alte state membre care distribuie în România titlurile de 
participare ale unuia sau mai multor FIA din state terțe; 

• AFIA stabiliți în state terțe care distribuie în România titlurile de participare 
ale unuia sau mai multor FIA. 

� Pentru aplicarea prevederilor anterioare, nu prezintă relevanță: 

• dacă FIA este de tip deschis sau închis; 

• dacă FIA îmbracă forma contractuală de trust sau formă statutară ori dacă 
acesta are orice altă formă juridică; 

• care este structura juridică a AFIA. 

� În categoria FIA menționate anterior sunt incluse organismele de plasament colectiv, 
altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C.), care sunt 
obligate să solicite înregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în 
continuare A.S.F., conform prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 
297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în 
continuare Legea nr. 297/2004, respectiv A.O.P.C. care, în conformitate cu prevederile 
art. 115 alin. (2) din acelaşi act normativ, nu au obligația înregistrării la A.S.F. 

� A.S.F. este autoritatea competentă în ceea ce priveşte reglementarea, autorizarea şi 
supravegherea AFIA stabiliți în România, care fac obiectul prevederilor prezentei legi, 
prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

A fost publicată Legea privind administratorii 
 de fonduri de investiții alternative 
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În Monitorul Oficial nr. 278 din 24 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
78/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare. 

 

Principalele prevederi 

� Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin 
Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea personalului 
din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional 
sectorial Creşterea competitivității economice, Programul operațional sectorial 
Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu, Programul operațional 
Transport, Programul operațional Dezvoltarea capacității administrative, Programul 
operațional pentru pescuit şi Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalului din 
Autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți şi a organismului 
coordonator, personalului din Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, 
personalului din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare 
şi implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional 
pentru pescuit şi Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalului Agenției de 
plată pentru Programul operațional pentru pescuit (POP), personalului structurii de 
control ex-post şi din cadrul Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură se 
stabileşte după cum urmează: 

• pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru 
Programul operațional sectorial Creşterea competitivității economice, 
Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul 
operațional Mediu, Programul operațional Transport, Programul operațional 
Dezvoltarea capacității administrative, Programul operațional pentru pescuit şi 
Programul Național de Dezvoltare Rurală şi Autoritatea competentă pentru 
acreditarea agențiilor de plăți şi a organismului coordonator, Direcția pentru 
coordonarea agențiilor de plăți, personalul din cadrul structurilor care 
îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare şi implementare a asistenței 
financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit şi 
Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul Agenției de plată pentru 
Programul operațional pentru pescuit (POP) şi structura de control ex-post se 
stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene; 

• pentru funcționarii publici din Agenția de Plăți şi Intervenție pentru 
Agricultură se stabileşte la 85% din nivelul de salarizare aferent funcțiilor din 
cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

� Asimilarea funcțiilor şi salariilor din structurile cu rol de autoritate de management 
prevăzute anterior 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 comun al ministrului fondurilor europene şi al ordonatorilor principali de 
credite ai structurilor cu rol de autoritate de management. 

Au fost aduse modificări O.U.G. nr. 107/2013  
pentru stabilirea unor măsuri bugetare 
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În Monitorul Oficial nr. 279 din 24 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 826/2015 al ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea 
schemei de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale – 
continuarea sprijinului pentru înființarea şi dezvoltarea de structuri de 
economie socială“. 

Principalele prevederi 

� Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis denumită 
„Dezvoltarea economiei sociale – continuarea sprijinului pentru înființarea şi 
dezvoltarea de structuri de economie socială“, aferentă Programului operațional 
sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007–2013“, axa prioritară 6 „Promovarea 
incluziunii sociale“, domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale“ 
(POSDRU, AP 6, DMI 6.1). 

� Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu 
respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 
1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 
din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelorde minimis, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352/1 din 24 decembrie 2013. 

� Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de 
dezvoltare. 

� Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare 
către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 
1.407/2013. 

� Prezenta schemă de ajutor de minimis instituie un ajutor de minimis de continuare 
pentru ajutorul de minimis instituit prin schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea 
economiei sociale“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 746/2014 
pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Generale aferent cererilor de 
propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea 
resurselor umane“ 2007–2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiții Specifice 
pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale“, 
finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007–
2013, domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale“ şi a schemei 
de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale“, finanțată prin Programul 
operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007–2013, domeniul major de 
intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale“, cu modificările ulterioare. 

Obiectivul schemei 

� Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea structurilor economiei sociale – 
dezvoltarea şi promovarea unor activități şi servicii generatoare de venit pentru a 
ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se 
integreze sau reintegreze pe piața muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în 
economia convențională – şi promovarea economiei sociale (cooperative, întreprinderi 
sociale de inserție, fundații, asociații etc., organizații de voluntariat şi alte organizații 
nonprofit) ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea 
de locuri de muncă la nivel regional şi local. 

Dezvoltarea economiei sociale – continuarea sprijinului pentru 
 înființarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială 
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În Monitorul Oficial nr. 277 din 24 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 71/2015 al Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor pentru aprobarea modelului şi conținutului formularului tipizat 
„Proces-verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor”, precum 
şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă modelul şi conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi 
sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul Oficiului Național de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor cu atribuții de control, prevăzut în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

� Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menționat la art. 1, 
prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

� La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Național 
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 270/2012 pentru aprobarea modelului 
şi conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancționare a 
contravențiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 2 noiembrie 2012. 

Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a aprobat 
modelul Procesului-verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor 

În Monitorul Oficial nr. 279 din 24 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 838/2015 al ministrului Finanțelor Publice şi al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agen-
ției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea 
modelului şi conținutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reținere la sursă. 

Principalele prevederi 

� Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 
privind aprobarea modelului şi conținutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

� – la anexa nr. 11 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“ la pozițiile 73–
76, textul prevăzut la rubrica „Temeiul legal“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 

� „Art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea 
şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2010,cu modificările şi completările ulterioare; art. 21din Hotărârea Guvernului nr. 
870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 
cu modificările şi completările ulterioare“. 

Ordinul privind formularele utilizate pentru declararea impozitelor şi 
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 279 din 24 aprilie 2015 a fost publicată 
Expunerea de motive la proiectul de lege privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de mediator public. 

Principalele prevederi 

� Analizând perioada de la care Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator a intrat în vigoare, se constată că, până în prezent, aceasta a 
suferit multiple modificări şi completări, care au condus la denaturarea scopului avut în 
vedere de legiuitor, respectiv crearea unui cadru în care modalitățile de soluționare a 
conflictelor pe cale amiabilă să devină o practică şi doar cauzele mai complexe să fie 
deduse instanțelor de drept comun. 

� În fapt, prin dispozițiile acestei legi, medierea a fost asimilată de către opinia publică şi 
chiar de alte categorii socioprofesionale drept o procedură formală, nefiind luată în 
considerare ca o procedură viabilă, eficientă, caracterizată prin celeritate şi alte 
numeroase avantaje. 

� Datele cu caracter statistic arată că legea nu este funcțională, ca urmare a unor factori 
interni şi externi profesiei, ceea ce determină inițierea unui nou proiect de lege, şi nu 
doar a unui proiect care să modifice şi să completeze legea existentă. Rațiunea esențială 
este că se impuneschimbarea integrală a cadrului legislativ privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator,prin introducerea unor instituții noi, care nu au 
corespondent în actuala reglementare şi a căror importanță nu a fost previzională nici la 
momentul promulgării acesteia, nici la momentul modificărilor şi completărilor 
ulterioare. 

� Necesitatea a rezultat fără echivoc din activitatea practică a mediatorilor, din 
propunerile acestora şi din colaborările cu instituțiile şi autoritățile publice. Pornind de 
la statistica numărului mare de mediatori activi înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizați 
şi a celor care, în fapt, îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu,rezultă că eficiența 
legii actuale nu a fost atinsă. 

� Astfel, se propune introducerea unor instituții noi în materia medierii, cum sunt: 
mediatorul public, mediatorul stagiar, mediatorul din oficiu, judecătorul delegat cu 
atribuții în încuviințarea acordurilor de mediere. Introducerea termenului „public“ 
conferă mediatorului atribuții extinse şi evitarea oricărei confuzii cu profesii care au 
denumiri similare (mediator sanitar, mediator şcolar, mediator social, mediator bancar 
etc.), prin reglementarea, în sarcina acestuia, a întregii game de conflicte în care poate fi 
incidență procedura de mediere. 

� Ţinând cont de Decizia nr. 266/2014 a Curții Constituționale prin care s-a dispus că 
prevederile art. 2 alin. (1) şi (12) din Legea nr. 192/2006 sunt neconstituționale, a fost 
abrogată procedura de informare cu privire la mediere şi la avantajele acesteia în 
cauzele indicate la art. 601 din legea menționată.  

� Totodată, s-a apreciat că prin prezența părților pentru informare nu este o încercare 
efectivă de soluționare a conflictului prin mediere, astfel încât participarea părților la 
această şedință este una cu caracter formal.  

� Mai mult, s-a statuat că liberul acces la justiție presupune accesul la mijloacele 
procedurale prin care se înfăptuieşte justiția, fiind de competența exclusivă a 
legiuitorului de a institui regulile de desfăşurare a procesului în fața instanțelor 
judecătoreşti, soluție ce rezultă din dispozițiile art. 126 alin. (2) din Constituție. 

A fost publicată Expunerea de motive la proiectul de lege privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de mediator public 
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În Monitorul Oficial nr. 261 din 20 aprilie 2015 a fost publicată 
Hotărârea din 2 decembrie 2014 în Cauza Cutean împotriva României 
a Secției a treia a Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se află Cererea nr. 53.150/12 îndreptată împotriva României, prin 
care un resortisant al acestui stat, domnul Vasile Emilian Cutean (reclamantul), a 
sesizat Curtea la 3 august 2012, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăților fundamentale (Convenția). 

� Reclamantul a susținut, în special, că în cauză i-au fost încălcate drepturile garantate 
de art. 3 şi art. 6 din Convenție datorită condițiilor fizice ale detenției sale din arestul 
Poliției Municipiului Bucureşti, din Penitenciarul-Spital Jilava şi din penitenciarele Jilava 
şi Rahova, condițiilor de transport la şedințele de judecată şi caracterului inechitabil al 
proceselor penale pornite împotriva sa, în măsura în care el şi martorii nu au fost audiați 
în mod direct de instanțele naționale care l-au condamnat. 
Cu privire la pretinsa încălcare a art. 3 din Convenție 

� Reclamantul s-a plâns Curții cu privire la condițiile materiale ale detenției sale în arestul 
Poliției Municipiului Bucureşti, în Penitenciarul-Spital Jilava şi în Penitenciarul Rahova, 
precum şi de condițiile de transport la şedințele de judecată. Acesta a invocat art. 3 din 
Convenție 

� Curtea reține că, prin scrisoarea din 2 august 2013, după ce au fost comunicate 
Guvernului câteva dintre capetele sale de cerere, reclamantul a informat Curtea că 
doreşte să renunțe la capătul de cerere referitor la pretinsa încălcare a art. 3 din 
Convenție. 
Cu privire la alte pretinse încălcări ale Convenției 

� Invocând art. 3 din Convenție, reclamantul s-a plâns că a fost supus la tratamente 
inumane şi degradante din cauză că a trebuit să împartă celula cu recidivişti şi alți 
deținuți condamnați pentru infracțiuni săvârşite cu violență. 

� Invocând art. 6 din Convenție, reclamantul s-a plâns că procesul penal împotriva sa a 
fost inechitabil, în măsura în care instanțele au apreciat în mod necorespunzător 
probele şi au interpretat în mod greşit dispozițiile legale aplicabile, precum şi că nu au 
oferit motive pentru respingerea declarațiilor a douăzeci de martori, a argumentelor şi a 
raționamentului său care a stat la baza căilor de atac — inclusiv argumentul cu privire la 
condamnarea pentru fapte cărora le-au lipsit elementele constitutive ale infracțiunilor 
de care a fost acuzat. 

� Invocând art. 7 din Convenție, reclamantul s-a plâns că a fost condamnat pentru fapte 
care nu constituiau infracțiuni la vremea la care au fost săvârşite, atât timp cât 
faptelor sale le-au lipsit elementele constitutive ale infracțiunilor de care a fost acuzat. 

� Curtea ia notă de dorința reclamantului de a renunța la capătul de cerere întemeiat pe 
art. 3 din Convenție, referitor la condițiile fizice de detenție şi la condițiile de transport 
la instanțele interne; 

� Curtea decide să radieze această parte din cerere de pe rol în conformitate cu art. 37 § 1 
lit. a) şi c) din Convenție; 

� Curtea declară admisibil capătul de cerere întemeiat pe art. 6 din Convenție referitor 
la neîndeplinirea obligației instanțelor naționale care l-au condamnat de a-i asculta pe 
el şi pe martori şi celelalte capete de cerere inadmisibile; 

� Curtea hotărăşte că a fost încălcat art. 6 din Convenție. 

România a fost condamnata la CEDO în cauza Cutean 
 pe tărâmul art. 6 din Convenție 
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În Monitorul Oficial nr. 264 din 21 aprilie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 166 din 17 martie 2015 a Curții Constituționale referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54,art. 344 alin. (3) 
şi (4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 5491din Codul de procedură 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea din 8 octombrie 2014, Judecătoria Oneşti a sesizat Curtea 
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54, art. 344 
alin. (3) şi (4), art. 346 alin. (3) şi (7) şi art. 347 din Codul de procedură penală. 

� Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de pârâtul Constantin Petcu într-o cauză 
având ca obiect soluționarea sesizării Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti privind 
anularea unui contract de prestări servicii. 

� În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că art. 54 din 
Codul de procedură penală reprezintă „o veritabilă încălcare a dreptului constituțional 
la apărare, dar şi o limitare a dreptului de acces liber şi complet la justiție”, deoarece 
soluționarea cauzelor, în camera preliminară, se face „fără prezența părților, avocaților, 
a procurorilor, fără analiza în contradictoriu.” 

� Consideră că dispozițiile art. 344 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală sunt 
contrare prevederilor art. 6, art. 13 şi art. 14 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, întrucât cererile şi excepțiile cu 
privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de 
urmărire penală se pot formula de către apărătorul din oficiu numai în scris într-un 
termen care nu poate fi mai scurt de 20 de zile. Apreciază că „stabilirea termenelor de 
10 zile pentru unele părți şi de 20 de zile pentru alte părți confirmă că nu există 
egalitate de tratament, sunt termene nejudicioase.” 

� Curtea Constituțională a decis:  

• Respingerea, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art. 344 alin. (3) şi (4), art. 346 alin. (3) şi (7) şi art. 347 din Codul 
de procedură penală, excepție ridicată de Constantin Petcu în Dosarul nr. 
737/270/2014 al Judecătoriei Oneşti. 

• Respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate ridicată de 
acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanțe şi constată că dispozițiile art. 
54 şi art. 5491 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală sunt constituționale 
în raport cu criticile formulate. 

• Admiterea excepției de neconstituționalitate ridicată de acelaşi autor în 
acelaşi dosar al aceleiaşi instanțe şi constată că dispozițiile art. 5491 alin. (2) 
din Codul de procedură penală sunt neconstituționale. 

• Admiterea excepției de neconstituționalitate ridicată de acelaşi autor în 
acelaşi dosar al aceleiaşi instanțe şi constată că soluția legislativă cuprinsă în 
art. 5491 alin. (3) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de 
cameră preliminară se pronunță „în camera de consiliu, fără participarea 
procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin. (2)”, este neconstituțională. 

• Admiterea excepției de neconstituționalitate ridicată de acelaşi autor în 
acelaşi dosar al aceleiaşi instanțe şi constată că soluția legislativă cuprinsă în 
art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit căreia instanța 
ierarhic superioară ori completul competent se pronunță „fără participarea 
procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2)”, este neconstituțională. 

Curtea Constituțională a admis excepția  
de neconstituționalitate a art. 5491 NCPP 
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În Monitorul Oficial nr. 265 din 21 aprilie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 75 din 26 februarie 2015 a Curții Constituționale referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din 
Legea partidelor politice nr. 14/2003. 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea din 3 iunie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 12.711/3/2014, Tribunalul 
Bucureşti — Secția a V-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de 
neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice 
nr. 14/2003, excepție ridicată de Claudiu Nicolae Mărginean, Petru Cristian Bulumac şi 
Ionuț Valentin Cucu, în calitate de membri fondatori ai Partidului Pirat din România, 
într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de înregistrare a acestui partid politic, 
conform procedurii prevăzute de Legea partidelor politice nr. 14/2003. 

� În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia susțin, în esență, că 
dispozițiile art. 19 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, prin aceea că, 
pentru constituirea partidului politic şi în vederea înregistrării sale, impun întocmirea 
listelor cuprinzând date cu caracter personal ale membrilor fondatori, contravin 
prevederilor art. 26 alin. (1) din Constituție, referitoare la dreptul la viață intimă, 
familială şi privată, precum şi celor ale art. 8 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene, care prevăd condițiile limitative în care este permisă ingerința 
autorității publice în exercitarea unui drept.  

� Impunând această obligație, legea nu oferă, în schimb, garanții privind protejarea 
acestor date şi nu justifică necesitatea colectării şi stocării lor.  

� În plus, se subliniază că legea nu instituie şi obligația persoanelor care ar trebui să 
colecteze respectivele date de a avea, concomitent, şi calitatea de operatori de date 
cu caracter personal. 

�  În fine, măsura legală impusă este contrară, începând cu data aderării Românei la 
Uniunea Europeană, şi dreptului unional, concretizat în Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulație a acestor date. 

� Curtea Constituțională a decis admiterea excepției ridicate de Claudiu Nicolae 
Mărginean, Petru Cristian Bulumac şi Ionuț Valentin Cucu, în calitate de membri 
fondatori ai Partidului Pirat din România în Dosarul nr. 12.711/3/2014 al Tribunalului 
Bucureşti — Secția a V-a civilă şi a constatat că dispozițiile art. 19 alin. (3) din Legea 
partidelor politice nr. 14/2003 sunt neconstituționale. 

� Curtea Constituțională a decis respingerea excepției de neconstituționalitate ridicată 
de aceiaşi autori în acelaşi dosar al aceleiaşi instanțe şi a constatat că dispozițiile art. 19 
alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt constituționale, în raport cu 
criticile formulate. 

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a art. 19 
alin. (3) din Legea partidelor politice 
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În Monitorul Oficial nr. 272 din 23 aprilie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 5 din 16 martie 2015 a Înaltei Curți de Casație şi Justiție Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Titularul şi obiectul sesizării 

� Curtea de Apel Bucureşti — Secția a IV-a civilă a dispus sesizarea Înaltei Curți de 
Casație şi Justiție, în temeiul dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în 
vederea pronunțării unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând 
interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001,republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în corelare cu art. 33 alin. (1) din Legea nr. 
165/2013,cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă, anterior împlinirii 
termenelor instituite de acest din urmă text de lege, poate fi sesizată instanța de 
judecată cu o cerere de soluționare pe fond a notificării nerezolvate de entitatea 
deținătoare sau această cerere este prematură. 
Jurisprudența instanțelor naționale în materie 

� Opinia majoritară conturată prin soluțiile pronunțate de instanțele judecătoreşti a fost 
în sensul că acest gen de acțiuni promovate înainte de împlinirea termenelor instituite 
de art. 33 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
premature. 

� Într-o opinie minoritară, s-a apreciat că astfel de acțiuni nu pot fi considerate 
premature, întrucât dispozițiile art. 33 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot anula 
persoanelor care au formulat notificări drepturile prevăzute şi născute sub imperiul legii 
vechi, iar, pe de altă parte, scopul adoptării Legii nr. 165/2013 a fost tocmai urgentarea 
finalizării procedurii de restituire a imobilelor preluate abuziv. 

� Înalta Curte de Casație şi Justiție a decis admiterea sesizărilor formulate de Curtea de 
Apel Bucureşti — Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 37.758/3/2013 şi Curtea de Apel 
Bucureşti — Secția a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 
30.602/3/2013 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile şi, în consecință, a stabilit 
că: 

� În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 — 22 
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în corelare cu 
art. 4, art. 33—35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, este prematură cererea de chemare în 
judecată privind soluționarea pe fond a notificării nerezolvate de către entitatea 
deținătoare, cerere introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, dar 
anterior împlinirii termenelor din procedura prealabilă reglementate de acest act 
normativ. 

� În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 1.528 din Codul civil coroborate cu 
dispozițiile art. 33 alin. (1) dinLegea nr. 165/2013, este prematură cererea persoanei 
îndreptățite adresată instanței ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, dar 
anterior împlinirii termenelor reglementate de art. 33 din acest act normativ de 
obligare a unității deținătoare să soluționeze notificarea la împlinirea termenelor 
respective. 

ÎCCJ a admis cererea de dezlegare a unor chestiuni de drept vizând art. 26 
alin. (3) din Legea nr. 10/2001 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege privind modificarea şi completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice şi instituțiile publice 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forței de muncă 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin (2) al art. 96 din Legea nr. 
448/2006 republicată privind protecția şi promovarea drepturile persoanelor cu handicap 

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

� Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România 

� Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale 

� Proiect de Lege pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea 
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

� Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003 

Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 privind înființarea şi 
organizarea Inspecției Muncii, republicată 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 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 privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal 
bugetare şi modificarea unor acte normative 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele 
de stare civilă  

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură 
Penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, în vigoare din 1 februarie 2014 

� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative precum şi alte măsuri 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare 

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

� Propunere legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 73/1993, pentru înființarea, 
organizarea şi funcționarea Consiliului Legislativ 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind noul Cod 
penal 

� Propunere legislativă privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997. 

� Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Regulamentul de procedură al Tribunalului a fost publicat 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 105 din 23 aprilie 2015 a fost publicat Regulamentul de procedură al Tribunalului. 
 

Regulamentul a fost adoptat la Luxemburg, la 4 martie 2015 și pune în aplicare și completează, în măsura 

în care este necesar, prevederile relevante din TUE, din TFUE și din TCEEA, precum și Statutul. 

 
Perioada de valabilitate a unor liste de candidați eligibili a fost prelungită 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 130 din 22 aprilie 2015 a fost publicată prelungirea perioadei de valabilitate a 
listelor de candidați eligibili (2015/C 130 A/01). 
 

Prin decizia Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene, se prelungește până la 31 decembrie 

2015 valabilitatea listelor de candidați eligibili, stabilite în urma concursurilor generale următoare:  

�  Consiliu/420/AD 5 - JOUE C 316 A din 13 decembrie 2005; 
�  Consiliu/421/AD 5 - JOUE  C 316 A din 13 decembrie 2005; 
�  CONS/AD/430 (două profiluri) - JOUE C 178 A din 15 iulie 2008; 
�  CONS-COMM/AD/433 - JOUE C 99 A din 30 aprilie 2009. 

 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) > organizeaza concurs general în vederea 
constituirii unei liste de rezerva de 30 de candidați admiși din care Parlamentul European va recruta 
noi funcționari publici în calitate de aprozi parlamentari (grupa de funcții AST-SC). De asemenea, 
candidații pot fi recrutați de către Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg 
pentru îndeplinirea unor sarcini similare. Anunțul a fost publicat în JOUE C 131 din 23 aprilie 2015. 
 

Conditii: Anunțul de concurs, împreună cu Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, 
constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru această procedură de selecție.  
Dispozițiile pot fi consultate la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC. 
 
Înscriere: Candidaturile se depun online pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu.  
 

Termen-limita: 27 mai 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

Concursuri europene 
 

Înainte de a va 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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 Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 127 din 20 aprilie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
 

 

Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 
 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-260/13 Sevda Aykul / Land Baden-Württemberg 
 

Titularului unui permis de conducere i se poate refuza de către un alt stat membru dreptul de 
a conduce pe teritoriul său după săvârșirea pe acest teritoriu a unei încălcări rutiere de natură 
să determine inaptitudinea acestuia de a conduce. Acest drept nu trebuie să fie totuși refuzat 
la nesfârșit, iar condițiile redobândirii sale trebuie să respecte principiul proporționalității. 
 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-96/14 Jean-Claude Van Hove / CNP Assurances SA 
 

Un contract de asigurare trebuie să expună în mod transparent, precis și inteligibil funcțio-
narea mecanismului asigurării, astfel încât consumatorul să poată evalua consecințele econo-
mice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește. Faptul că un contract de asigurare este 
legat de unele contracte de împrumut încheiate concomitent poate juca un rol în examinarea 
respectării cerinței privind transparența clauzelor contractuale, întrucât se consideră că în 
acest caz consumatorul nu manifestă aceeași vigilență în privința întinderii riscurilor acoperite. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  

Noi reguli potențiale privind achizițiile publice 
 
Ministerul Justiției a publicat pe data de 21 aprilie un proiect de lege 
privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese 
în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și de 
modificare și completare a unor acte normative. 

Conform expunerii de motive, este recunoscut și asumat de către autoritățile române faptul că procedurile 
de atribuire a contractelor de achiziție publică, fie ele din fondurile bugetului național, fie ele din fonduri 
europene, necesită un mecanism funcțional de verificare ex-ante a conflictelor de interese. Neregulile pe 
care procedurile administrative existente în reglementările aplicabile nu le-au putut detecta și îndepărta în 
mod suficient au determinat apariția unor probleme sistemice cu efecte serioase atât asupra economiei la 
modul general cât și asupra gradului de absorbție a fondurilor europene, la modul special.  
 
Existența acestor probleme a fost, de altfel, semnalată și de organismele europene și internaționale în 
numeroase rapoarte întocmite cu privire la România. 
 
Această stare de fapt a determinat identificarea unei proceduri care, fără a genera prelungirea sau 
complicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, să permită, în egală măsură, 
verificarea prealabilă, ex-ante, a stărilor de conflict de interese pe care să le semnaleze astfel încât acestea 

să fie îndepărtate, permițându-se continuarea procedurilor.  
 
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

așteptate pe adresa de e-mail deansd@just.ro, până la data de 2 mai 2015. 

MS propune completarea normelor metodologice privind transplantul 

Ministerul Sănătății a publicat pe data de 21 aprilie un proiect de ordin 
pentru completarea Ordinului nr. 1527/2014 privind normele metodolo-
gice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de 
organe, țesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

Conform referatului de aprobare, având în vedere faptul că pe teritoriul României există doar trei 
bănci publice de țesuturi (piele și osos), bănci care datorită specificului activității sunt de importanță 
strategică pentru sectorul medical, precum și faptul că aceste bănci au fost acreditate în baza unor 
angajamente asumate, în curs de aducere la îndeplinire, se impune introducerea în cuprinsul 
ordinului mai sus menționat a unei prevederi care să permită ANT ca, în cazuri excepționale, 
temeinic justificate de către unitatea sanitară, în urma evaluării în vederea acreditării, motivat 
obiectiv de către ANT, și în măsura în care neîndeplinirea unor criterii de acreditare nu este de 
natură a afecta calitatea și siguranța actului medical sau a pune în pericol viața pacienților, această 
instituție să poată acredita o unitate sanitară publică pentru activitatea de bancă și utilizator de 
țesuturi, în baza unor planuri de conformare. 
 
Prin proiect se propune ca această acreditare provizorie să fie acordată pentru o perioadă maximă 
de 2 ani. 
 

� 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. 



 

   
Actele normative publicate 
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Regulamentul CSAT propus pentru modificare

Decrete
 

  

Ministerul
a publicat pe data de 20 aprilie un proiect de lege pentru modificarea 
completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea 
Consiliului Suprem de Apărare a 

Conform expunerii de motive, 
necesar desfășurării activității Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice 
centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative
  
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice 

la adresa: eliza.zavoianu@imm.gov.ro

Decrete 
• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul 

personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România;
• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea 

măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 13/2014 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare; 
• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G.

alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind 

pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Le
administrate privat; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;

• Decret pentru promulgarea Legii privind a
Programului național de dezvoltare locală;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 24 alineatul (4) din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților şi al senatorilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 57/2014 pentru aprobarea unor 
măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprieta

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 84/2014 pentru completarea O.G. 
nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activității de turism în România.

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României a trimis Parlamentului în data de 23 aprilie 2015 
cererea de reexaminare asupra Legii p
Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundațiilor

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online

Regulamentul CSAT propus pentru modificare 

Decrete și cereri de reexaminare semnate 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 
a publicat pe data de 20 aprilie un proiect de lege pentru modificarea 
completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

 scopul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului legislativ 
șurării activității Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în conformitate cu prevederile 

nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice 
și completarea unor acte normative. 

tii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice 

eliza.zavoianu@imm.gov.ro, până la data de 28 aprilie 2015. 

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/199
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 13/2014 privind reglementarea unor 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 
alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind 
pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea 
Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G.i nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 24 alineatul (4) din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților şi al senatorilor;  

mulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 57/2014 pentru aprobarea unor 
măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 84/2014 pentru completarea O.G. 
nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activității de turism în România.

Preşedintele României a trimis Parlamentului în data de 23 aprilie 2015 
cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundațiilor. 

n prezent sunt disponibile integral  

online Legalis.ro. 

 

și Mijlocii și Mediului de Afaceri 
a publicat pe data de 20 aprilie un proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea 

copul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului legislativ 
șurării activității Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în conformitate cu prevederile 

nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice 

tii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România; 

și completarea O.G. nr. 20/1994 privind 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 13/2014 privind reglementarea unor 

nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind 
gea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea 

probarea O.U.G.i nr. 28/2013 pentru aprobarea 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 24 alineatul (4) din Legea nr. 96/2006 

mulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 57/2014 pentru aprobarea unor 
tea Ministerului Afacerilor Interne; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 84/2014 pentru completarea O.G. 
nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activității de turism în România. 
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Proba 1 

• întrebări tip grilă alcătuite într-o 

modalitate complexă 

• este testat atât nivelul de cunoaş-

tere a noului Cod penal şi a noului 

Cod de procedură penală, cât şi 

raționamentul logic al 

candidaților 

• răspunsurile corecte se regăsesc 

exclusiv în textele cuprinse în 

noile Coduri 

• grilele de la fiecare materie sunt 

urmate de un tabel ce indică 

răspunsurile corecte cu trimitere 

la textul de lege incident 

Concurs de admitere la INM 

Vă dorim lectură plăcută 

 

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

 

 

Proba 2 Proba 3 

-

tere a noului Cod penal şi a noului 

• elementele de teorie logică sunt 

prezentate aici într-o manieră 

foarte concisă 

• îmbunătățirea capacităților de 

analiză logică 

• modalități de găsire a răspun-

sului corect într-un timp cât mai 

scurt 

• sfaturi practice pentru 

rezolvarea testelor 

• explicații cu ajutorul operatorilor 

logici 

• indicații de rezolvare 

 

• prezentarea condițiilor şi a 

etapelor de intrare în 

magistratură

• descriere succintă a 

componentelor interviului

• sfaturi pentru pregătirea 

interviului 

• exemple de întrebări primite la 

interviu 

• cele mai importante documente 

pe care orice candidat trebuie să 

le cunoască

 

urs de admitere la INM și Magistratură 2015

Autori:  

Proba 1 și 3: Cristi Danileț 

Proba 2: Sorin Costreie 
Editura C.H. Beck, 2015 
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prezentarea condițiilor şi a 

etapelor de intrare în 

magistratură 

riere succintă a 

componentelor interviului 

sfaturi pentru pregătirea 

 

exemple de întrebări primite la 

cele mai importante documente 

pe care orice candidat trebuie să 

le cunoască 

 

2015 
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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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selecție a nout

 
Informațiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea 

juridic și nici 

profesiei de avocat, completat
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iile din acest material nu constituie asisten
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