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În Monitorul Oficial nr. 282 din 27 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
88/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 
autoturisme noi. 

Principalele prevederi 

� Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de 
achiziție a autoturismului nou. Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea 
acordată. 

� Beneficiarii Programului se obligă să asigure autoturismul nou-achiziționat din finanțarea 
garantată printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, caracteristicile polițelor de asigurare şi 
modalitatea de încheiere fiind prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de 
urgență. În caz de nerespectare de către beneficiar a acestei obligații, finanțatorul are 
dreptul de a proceda la încheierea poliței de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele şi în 
contul beneficiarului, şi de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice 
modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare. 

� Beneficiarul are obligația cesionării drepturilor derivând din polițele de asigurare în 
favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, şi finanțatorului, proporțional 
cu procentul de garantare a plății primei de asigurare pe toată durata de valabilitate a 
creditului garantat în cadrul Programului.  

� Modalitatea de plată a despăgubirilor rezultate din daune parțiale sau daune totale va fi 
prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. 

� Sumele reprezentând comisionul de risc se virează de către beneficiarii Programului într-un 
cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul 
organelor fiscale la care aceştia sunt luați în evidență fiscală. Modalitatea de plată va fi 
prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. 

Află care sunt ultimele modificări aduse Programului de stimulare 
a cumpărării de autoturisme noi 

În Monitorul Oficial nr. 282 din 27 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
87/2015 pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind 
pensiile facultative şi a art. 23alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat. 

Legea privind pensiile facultative a suferit modificări 

Principalele prevederi 

� Comisia verifică îndeplinirea obligației administratorilor de investire prudențială a 
activelor fondurilor de pensii facultative, cu respectarea, în principal, a următoarelor 
reguli: 

• investirea activelor fondurilor de pensii facultative de către administratorii acestora 
nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv şi mecanic pe ratinguri de credit emise de 
agențiile de rating de credit. 
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În Monitorul Oficial nr. 281 din 27 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organi-
zarea şi desfăşurarea controlului doping. 

Principalele prevederi 

� Controlul doping reprezintă procesul care include furnizarea de informații privind 
localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe 
biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru 
uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile, care se realizează în 
condițiile prezentelor norme metodologice. 

� La nivel național, controlul doping în competiție şi în afara competiției este condus şi 
coordonat de Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, semnatară a 
Codului Mondial Anti-Doping. 

Planificarea testărilor doping 

� Agenția întocmeşte planul național anual de testare care este verificat, revizuit, actualizat 
în conformitate cu prevederile legale. 

� Planul național anual de testare se întocmeşte, pe baza datelor primite de la federațiile 
sportive naționale, în condițiile art. 52 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ținând cont de riscul de dopaj pentru fiecare disciplină sportivă, de numărul total de 
sportivi legitimați, precum şi de numărul sportivilor de elită. 

� Planificarea testărilor doping constă în distribuirea eficientă a testelor doping pentru urină 
şi/sau sânge, pe parcursul unui an calendaristic, atât în competiție, cât şi în afara 
competiției, pentru sportivi. 

� Testarea în afara competiției va fi prioritară la disciplinele care sunt evaluate ca având un 
risc mare de dopaj în perioadele de pregătire. 

� Testarea în competiție va fi prioritară la disciplinele care sunt evaluate ca având un risc 
scăzut de dopaj în perioadele de pregătire. Testările vor fi fără aviz prealabil, cu excepția 
circumstanțelor specifice şi justificabile. 

� Agenția structurează planul său de distribuire a testelor sub formă piramidală, bazat pe 
evaluarea riscurilor de dopaj a diferitelor discipline sportive. 

� Agenția se asigură că personalul asistent al sportivilor şi orice alte persoane aflate în 
conflict de interese nu sunt implicate în procesul de selecție a sportivilor pentru testare. 

� Agenția transmite planul anual național de testare Agenției Mondiale Anti-Doping în 
următoarele situații: 

• când doreşte aprobarea Agenției Mondiale Anti-Doping, pentru a analiza probele 
folosind un meniu mai restrâns decât cel stabilit în documentele tehnice; 

• când i se solicită de către Agenția Mondială Anti-Doping, în cadrul procesului de 
demonstrare a respectării cerințelor privind evaluarea riscului, prioritizarea între 
disciplinele sportive, categoriile de sportivi, tipurile de testări şi tipurile de probe 
recoltate. 

Au fost aprobate Normele metodologice privind organizarea 
şi desfăşurarea controlului doping 
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În Monitorul Oficial nr. 281 din 27 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
93/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activității de turism în România. 

Principalele prevederi 

� Cazarea în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică poate fi de 
următoarele tipuri: 

• cazare fără mic dejun; 

• cazare cu mic dejun – combinația prestabilită a serviciilor de cazare şi de 
asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total; 

• cazare cu demipensiune – combinația prestabilită a serviciilor de cazare, de 
asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre 
vânzare la un preț total; 

• cazare cu pensiune completă – combinația prestabilită a serviciilor de cazare, de 
asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare 
la un preț total; 

• cazare cu „all inclusive“ – combinația prestabilită a serviciilor de cazare, de 
asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a 
oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale 
structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total. 

� Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Naționale pentru Turism, se aprobă 
normele metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de ciclo-
turism, a traseelor pentru turism pedestru, precum şi a altor tipuri de trasee turistice. 

Organizarea şi desfăşurarea activității de turism în România 

În Monitorul Oficial nr. 280 din 27 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
90/2015 pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților şi al senatorilor. 

Principalele prevederi 

� Camera hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorității membrilor prezenți, în 
condițiile respectării prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată. 
Hotărârea Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică 
de îndată ministrului justiției. 

Statutul deputaților şi al senatorilor a suferit modificări 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

5 

 

 

  

În Monitorul Oficial nr. 283 din 27 aprilie 2015 a fost pulicat Ordinul nr. 
3572/2015 al ministrului Educației şi Cercetării Ştiințifice privind 
publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanților federațiilor 
studențeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului 
din învățământul superior în Consiliul Agenției Române de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior. 

Principalele prevederi 

� Conform art. 191 alin. (1) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, Agenția Română de Asigurare a Calității 
în Învățământul Superior (ARACIS) este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de 
membri, din care 17 cadre didactice cu funcții de predare în învățământul superior, care 
reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare, 2 studenți, reprezentanți ai 
federațiilor studențeşti din România, reconfirmați la începutul fiecărui an universitar, un 
reprezentant al patronatului şi un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulți membri 
din învățământul superior. 

� Selectarea celor 17 cadre didactice ca membri ai Consiliului ARACIS se face prin 
concurs, conform unei proceduri proprii, aprobată de Consiliul ARACIS şi publicată prin 
ordin al ministrului educației şi cercetării ştiințifice în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, anterior declanşării selecției. 

� Reprezentanții federațiilor studențeşti, reprezentantul patronatului şi, respectiv, al 
sindicatului cu cei mai mulți membri din învățământul superior sunt nominalizați pe baza 
prezentei metodologii, aprobată de Consiliul ARACIS şi publicată împreună cu ordinul de 
aprobare al ministrului educației şi cercetării ştiințifice în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
Nominalizarea reprezentanților federațiilor studențeşti din România 

� La începutul fiecărui an universitar, pe baza solicitării Consiliului ARACIS, federațiile 
studențeşti din România nominalizează sau reconfirmă 2 studenți din cadrul acestora 
ca membri în Consiliul ARACIS, printr-un proces de selecție. 

� Nominalizarea studenților se face având în vedere criterii privind: 

• activitatea şi vizibilitatea în cadrul asociației studențeşti, în beneficiul studenților 
pe care îi reprezintă, inclusiv în ceea ce priveşte apartenența la structuri de 
conducere din cadrul instituției de învățământ superior de unde provin; 

• rezultatele academice şi prestigiul moral; 

• nivelul de cunoaştere a unei limbi străine de circulație internațională, de 
preferință limba engleză; 

• participarea la cursuri de formare şi experiența în domeniul asigurării calității în 
învățământul superior. 

� Dosarele pe baza cărora federațiile studențeşti realizează selecția, în vederea 
nominalizării, conțin următoarele: 

• recomandarea din partea federației studențeşti; 

• adeverința de student; 

• CV, în format EUROPASS, însoțit de copii de pe documente justificative, care să 
ateste aspectele prezentate în CV, acolo unde este cazul; 

• memoriu de activitate; 

• copie conform cu originalul de pe cartea de identitate. 

Nominalizarea reprezentanților federațiilor studențeşti din România 
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În Monitorul Oficial nr. 285 din 28 aprilie 2015 a fost publicată O.U.G.  nr. 
8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

� În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în 
funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un 
registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate şi să emită chitanțe, 
în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni şi facturi, la cererea clientului.  

� Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se 
aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi. 

� Operatorii economici utilizatori au obligația să notifice imediat distribuitorul autorizat 
sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada 
comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, în fața 
organelor de control.  

� La momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, părțile 
contractante stabilesc modul în care operatorul economic notifică distribuitorul autorizat 
sau unitatea de service acreditată în cazul defectării aparatului de marcat electronic 
fiscal. Notificarea efectuată în alt mod decât cel stabilit de părțile contractante nu este 
valabilă. 

� Prin bacşiş se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față 
de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii 
economici prevăzuți anterior, precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de 
acesta în mod voluntar. 

� Este interzis operatorilor economici prevăzuți anterior să condiționeze, sub orice 
formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacşişului. 

� Suma de bani prevăzută anterior se justifică prin datele înscrise în documentele emise 
cu aparate de marcat electronice fiscale şi se evidențiază pe un bon fiscal distinct. 

� Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă 
veniturile provenite din încasarea bacşişului rămân la dispoziția lor sau constituie o sursă 
de alte venituri care se distribuie salariaților.  

� În cazul în care bacşişul se distribuie salariaților, acesta nu poate fi asimilat unei livrări 
de bunuri sau unei prestări de servicii. 

� Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal 
în vederea prezentării acestuia organelor de control. 

� Sumele provenite din încasarea bacşişului se înregistrează în contabilitate la alte 
venituri, iar sumele distribuite salariaților se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit 
reglementărilor contabile aplicabile. 

� La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unității de vânzare a 
bunurilor sau de prestare a serviciilor în care îşi desfăşoară activitatea şi în timpul 
programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele 
de bani deținute. 

Află cum este reglementată instituția bacşişului 
 în legislația fiscală românească 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

7 

 

  

În Monitorul Oficial nr. 287 din 28 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 60/2015 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 
Energiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare 
a pieței de certificate verzi. 

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament de organizare şi funcționare a pieței de certificate verzi, denumit 
în continuare regulament, stabileşte: 

• modul de organizare şi funcționare a pieței de certificate verzi; 

• părțile implicate şi responsabilitățile acestora în organizarea şi funcționarea 
pieței de certificate verzi; 

• modul de înregistrare şi de gestionare a informațiilor referitoare la 
tranzacționarea certificatelor verzi; 

• informațiile necesare monitorizării funcționării pieței de certificate verzi. 

� Prezentul regulament se aplică: 

• participanților la piața de certificate verzi; 

• operatorului pieței de certificate verzi — în calitate de organizator şi 
administrator al pieței de certificate verzi, precum şi de administrator al 
registrului de certificate verzi; 

• operatorului de transport şi sistem, în calitate de emitent al certificatelor verzi. 

Organizarea şi funcționarea PCV 

� PCV este o piață concurențială, separată de piața de energie electrică, unde se 
tranzacționează CV aferente E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare a E-SRE 
prin CV instituit prin Lege. 

� PCV are două componente: 

• PCBCV; 

• PCCV. 

� Tranzacționarea CV emise de OTS nu este condiționată de tranzacționarea energiei 
electrice aferente acestora. 

� Pe durata de valabilitate a unui CV, acesta poate face obiectul mai multor tranzacții 
succesive şi se înscrie în contul operatorului economic căruia i se transferă şi, în final, al 
celui care îl utilizează pentru a dovedi îndeplinirea cotei de achiziție de CV stabilite de 
ANRE, în condițiile legii. 

� Valoarea de tranzacționare a CV se stabileşte prin mecanisme concurențiale specifice 
celor două piețe, cu încadrare în scala de preț. 

� Transferul CV din contul vânzătorului în contul cumpărătorului se face de către OPCV 
numai după confirmarea încasării şi îşi produce efectele începând cu data înregistrării 
transferului în RCV. 

ANRE a aprobat Regulamentul de organizare şi funcționare 
 a pieței de certificate verzi 
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În Monitorul Oficial nr. 287 din 28 aprilie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 327/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi 
procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 325/2005. 

Principalele prevederi 

� Durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare 
activității desfăşurate timp de un an calendaristic. La stabilirea duratei concediului de 
odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente 
concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea 
copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 

� Dacă judecătorul sau procurorul, din motive justificate, nu a putut efectua, integral sau 
parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, la 
cererea sa, concediul de odihnă neefectuat va fi acordat într-o perioadă de 18 luni 
începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la acest concediu, pe baza 
programării aprobate de preşedinții instanțelor judecătoreşti sau, după caz, de 
conducătorii parchetelor. În acest caz, drepturile băneşti se suportă din fondurile 
aferente anului în care se efectuează concediul de odihnă. 

� Concediul de odihnă neacordat judecătorilor sau procurorilor transferați la o altă 
instanță ori la un alt parchet se va acorda acestora de către instanța ori parchetul la care 
au fost transferați, iar indemnizația de concediu acordată potrivit legii va fi suportată de 
către instituția la care au fost transferați. 

� Prevederile anterioare se aplică în mod corespunzător şi în cazul judecătorilor şi 
procurorilor promovați, delegați sau detaşați la alte instanțe, parchete, alte autorități 
sau instituții publice, în cazul celor aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 
sau care ocupă funcția de inspector judiciar, precum şi în cazul judecătorilor numiți în 
funcția de procuror sau al procurorilor numiți în funcția de judecător. 

� Judecătorii şi procurorii au dreptul la concediu de odihnă anual şi în situația în care se 
află în incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui 
an calendaristic. În acest caz, concediul de odihnă anual se acordă într-o perioadă de 18 
luni începând cu anul următor celui în care aceştia s-au aflat în concediu medical. 

CSM a adus modificări Regulamentului privind  
concediile judecătorilor şi procurorilor 

În Monitorul Oficial nr. 300 din 30 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 248/2015 al CNAS privind modificarea Normelor tehnice de realizare 
a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, 
aprobate prin Ordinul nr. 185/2015. 

Principalele prevederi 

� Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor 
sanitare specifice, precum şi a dispozitivelor medicale şi altora asemenea prin utilizarea 
cardului național de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin. 
(2) din H.G. nr. 900/2012, cu excepția situațiilor în care asigurații nu pot prezenta/utiliza 
cardul național de asigurări sociale de sănătate. 

Normele tehnice de realizare a programelor naționale 
 de sănătate au suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 300 din 30 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 557/246/2015 al ministrului  Sănătății şi al CNAS pentru modificarea 
Ordinului nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014. 

Principalele prevederi: 

� Pentru anul 2015, suma contractată de spitale nu poate fi mai mare decât cu maximum 
25% față de suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă 
pentru pacienții acuți, cu excepția spitalelor prevăzute la pozițiile 29, 30, 31 şi 55 din 
anexa 23A la ordin. 

� TCP-ul pentru anul 2015 se poate majora cu până la 40% pentru poziția 30 (B_02) şi cu 
până la 15% pentru poziția 29 (B_01), poziția 31 (B_03) şi poziția 55 (B_18), având în 
vedere strategia de finanțare a Ministerului Sănătății. 

� Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor 
medicale prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate de către 
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt aplicabile de la 
data prevăzută la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de 
asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cardul european şi cardul național de asigurări 
sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care asigurații nu pot 
prezenta/utiliza cardul național de asigurări sociale de sănătate. 

Condițiile acordării asistenței medicale în cadrul  
sistemului de asigurări sociale de sănătate 

În Monitorul Oficial nr. 299 din 30 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 860/2015 al ministrului Fondurilor Europene 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 2015. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Ghidul solicitantului – Condiții generale aferent cererilor de propuneri de 
proiecte lansate în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor 
umane” 2007–2013 în anul 2015, prevăzut în anexa nr. 1. 

� Se aprobă Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru cererea de propuneri de 
proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de intervenție 1.5 
„Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, prevăzut în anexa nr. 2. 

� Se aprobă Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru cererea de propuneri de 
proiecte nr. 188 „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii”, 
domeniul major de intervenție 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, 
prevăzut în anexa nr. 3. 

� Anexele nr. 1–3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 bis, care se 
poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 
Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

A fost aprobat Ghidul solicitantului „Oportunități integrate 
de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii” 
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În Monitorul Oficial nr. 299 din 30 aprilie 2015 a fost publicată O.U.G. 
nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a 
Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război. 

Principalele prevederi 

� Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme 
săvârşite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit 
prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în prezent şi dovedesc cu acte 
legale dreptul solicitat: 

• cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu 
spade, clasa Cavaler: 

� împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată conform Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m2 în municipiul, 
oraşul sau comuna în care domiciliază decoratul; 

� cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu 1,75 
solde de bază ale unui sublocotenent, solda de bază fiind compusă din solda de 
grad şi solda de funcție la minim; 

� cei decorați cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă 
lunară echivalentă cu 1,75 solde de grad ale unui sublocotenent; 

• cei decorați cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglică de Virtute 
Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică 
cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau 
Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia 
Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea 
Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, 
Medalia Bărbăție şi Credință cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, 
Crucea Meritul Sanitar, precum şi Medalia Virtutea Ostăşească, numai dacă 
aceasta a fost conferită pentru fapte de arme săvârşite pe câmpurile de luptă ale 
primului sau celui de-al Doilea Război Mondial ori pentru servicii deosebite 
aduse armatei în timp de război, în conformitate cu prevederile art. 1: 

� împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă în municipiul, oraşul sau comuna 
în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în 
extravilan. 

� Cei decorați cu ordinele sau medaliile prevăzute anterior beneficiază de o rentă lunară 
echivalentă cu 1,3 solde de grad ale unui sublocotenent. 

� Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localitățile unde domiciliază 
sau în alte localități, nu au putut fi împroprietăriți conform legii vor fi despăgubiți cu o 
sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptățiți conform legii. 

� Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat şi se actualizează anual prin 
hotărâre a Guvernului. 

Legea privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 299 din 30 aprilie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 22/2015 a Camerei Auditorilor Financiari din România 
privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din 
România de traducere a standardelor publicate de către Federația 
Internațională a Contabililor. 

Principalele prevederi 

Obligațiile Camerei Auditorilor Financiari din România în procesul de traducere a 
standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor 

� Camera Auditorilor Financiari din România, în calitate de membru al Federației 
Internaționale a Contabililor, are obligația de a promova şi, implicit, de a aduce la 
cunoştința membrilor săi Standardele internaționale emise de IAASB (Consiliul pentru 
Standarde Internaționale de Audit şi Asigurare) şi IESBA (Consiliul pentru Standarde 
Internaționale de Etică pentru Contabili). Aceste obligații îi revin Camerei şi potrivit 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor 
financiare anuale şi al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
Obiectivele Camerei 

� Camera trebuie să implementeze un proces care prevede o traducere completă, 
corectă şi la timp a standardelor internaționale emise de IFAC şi să asigure diseminarea 
la timp, în rândul membrilor şi stagiarilor săi, a standardelor traduse, care sunt relevante 
pentru desfăşurarea activității lor. 

� Această procedură se aplică traducerii textului integral al unui standard, atunci când 
procesul de traducere este desfăşurat de către Cameră. 

� Obiectivele prezentei proceduri sunt: 

• obținerea unei traduceri fidele a standardelor, fără adăugiri, modificări sau eliminări 
ale conținutului şi fără modificări ale înțelesului standardelor finale. O traducere 
fidelă respectă intenția, tonul şi structura standardelor finale şi permite celor care le 
citesc în limba română să obțină o înțelegere a sensului lor, similară cu cea obținută 
de un vorbitor nativ de limba engleză, care deține calificări similare. Traducerea 
fidelă acordă prioritate sensului textului original față de modificările necesare pentru 
adaptarea la circumstanțele locale. Traducerea fidelă nu presupune o traducere 
„cuvânt cu cuvânt”, ci trebuie să aibă drept rezultat un text inteligibil în limba 
română; 

• obținerea, în timp util, a unei traduceri a standardelor, având în vedere că 
traducerea inițială este disponibilă într-o perioadă de timp rezonabilă după ce 
standardul final a fost emis de către IFAC; şi 

• asigurarea actualizării periodice a traducerii standardelor, având în vedere că 
traducerea inițială este actualizată într-o perioadă de timp rezonabilă, după ce un 
standard nou sau revizuit a fost emis de către IFAC. 

Obținerea permisiunii de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către 
Federația Internațională a Contabililor 

� Camera va înainta către IFAC în scris, în limba engleză, o Solicitare de permisiune şi o 
Propunere de traducere, atunci când intenționează să traducă şi să reproducă 
standardele pentru care IFAC deține dreptul de autor, fie că procesul de traducere este 
derulat în scopuri comerciale sau necomerciale, în conformitate cu Politica de traducere 
şi reproducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor, 
emisă în iunie 2013. 

CAFR a aprobat Procedurile de traducere a standardelor publicate de către 
Federația Internațională a Contabililor 
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În Monitorul Oficial nr. 300 din 30 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 513/2015 al ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea 
modelului şi conținutului registrului de bani personali, precum şi a 
procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. 

Principalele prevederi 

� Operatorul economic are obligația constituirii registrului de bani personali prevăzut la 
art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare 
a bunurilor sau de prestare a serviciilor. 

� Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se 
semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către 
persoana împuternicită de acesta. 

� Registrul de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară 
activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul 
programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spații neutilizate. 

� Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali şi 
completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea 
de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor. 

� Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea 
registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, 
conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului ordin. 

MFP a aprobat modelul şi conținutul registrului de bani personali 

În Monitorul Oficial nr. 300 din 30 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
289/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii 
animalelor. 

Principalele prevederi 

� Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menținere a 
registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor 
prevăzute la art. 7alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, se poate 
depune lunar/trimestrial, conform opțiunii menționate în cererea inițială, la centrele 
județene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare 
următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat. 

Guvernul a adus modificări schemei de ajutor de stat 
 în sectorul creşterii animalelor 
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În Monitorul Oficial nr. 298 din 30 aprilie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 353/2015 a Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglemen-
tare în Comunicații privind procedura de acordare a drepturilor de 
utilizare a frecvențelor radio. 

Principalele prevederi 

� Prezenta decizie stabileşte procedura de acordare, modificare, încetare, prelungire şi 
cesionare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. 

� Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații, denumită 
în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor frecvențe radio unei 
persoane autorizate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța-
cadru. 

� Prezenta decizie se aplică pentru: 

• frecvențele/benzile de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală, conform 
Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, denumit în 
continuare TNABF, utilizate pentru furnizarea de rețele şi/sau servicii de 
comunicații electronice: 

• frecvențele/benzile de frecvențe radio cu utilizare în partaj neguvernamental/ 
guvernamental, conform TNABF, utilizate pentru furnizarea de rețele neguver-
namentale de comunicații electronice şi/sau servicii de comunicații electronice. 

� Prezenta decizie nu se aplică pentru: 

• frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de 
licențiere, conform legii; 

• frecvențele radio alocate/asignate pentru misiunile diplomatice, oficiile consu-
lare şi reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România; 

• benzile de frecvențe radio atribuite, conform TNABF, pentru serviciul de ama-
tor, atunci când sunt utilizate pentru aplicații în serviciul de amator; 

• benzile de frecvențe radio atribuite, conform TNABF, serviciilor de radiodifu-
ziune sonoră şi televiziune, atunci când sunt utilizate de către stații de radioco-
municații în cadrul acestor servicii. 

� Licența de utilizare a frecvențelor radio, denumită în continuare LUF, cuprinde, în 
principal, datele de identificare ale titularului, drepturile de utilizare a spectrului 
acordate, care se concretizează în frecvența sau frecvențele asignate, subbenzile de 
frecvențe alocate sau, după caz, banda sau benzile de frecvențe în care se vor realiza 
asignări în baza LUF, menționarea serviciului de radiocomunicații şi desemnarea tipului 
de aplicație pentru care a fost acordată LUF, aria furnizării rețelei sau serviciului de 
comunicații electronice, condiții tehnice şi operaționale asociate drepturilor de utilizare, 
obligațiile titularului, termenul de valabilitate a drepturilor de utilizare, termenul de 
punere în funcțiune a rețelei, data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare (după caz), 
orice alte condiții stabilite în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța-
cadru, precum şi alte obligații ce decurg din legislația în vigoare în domeniul 
comunicațiilor electronice. 

Procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio 
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În Monitorul Oficial nr. 293 din 29 aprilie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 24/2015 a Consiliului de Mediere privind modificarea 
Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului de mediere, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007. 

Principalele prevederi 

� Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din preşedinții corpului 
profesional al mediatorilor autorizați din fiecare județ, a cărei consultare este necesară 
pentru adoptarea oricăror decizii privitoare la organizarea şi reglementarea profesiei de 
mediator. 

� Mediatorii care îndeplinesc condițiile art. 23 din Lege şi pentru care intervine o cauză 
de suspendare conform Legii rămân înscrişi în Tabloul mediatorilor, care se publică 
anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu mențiunea «suspendat» şi înscrierea 
datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare. 

� În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul 
înființează un singur registru al organizațiilor din domeniul medierii RODM, care 
cuprinde o singură secțiune publicată pe site-ul Consiliului de mediere. 

Regulamentul de organizare şi funcționare a  
Consiliului de mediere a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 292 din 29 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 708/2015 al MADR privind aprobarea Planului sectorial pentru 
cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015—2018, 
„Agricultură şi Dezvoltare Rurală — ADER 2020”. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de 
dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015—2018, 
„Agricultură şi Dezvoltare Rurală — ADER 2020”, acronim ADER 2020, proiectele 
componente ale acestuia, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi bugetul total estimat în 
sumă de 82.162.242 lei, din care pentru anul 2015 se aprobă suma de 17.977.242 lei. 

� Structura de conducere a planului sectorial ADER 2020 este alcătuită din directorul 
planului sectorial, monitori tehnici şi monitori economici. Instrucțiunile şi procedurile 
care trebuie respectate la competiția pentru accesarea fondurilor publice alocate 
proiectelor de cercetare din planul sectorial ADER 2020 sunt cuprinse în H.G. nr. 
1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, 
monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, 
cu modificările ulterioare. 

� Funcția de director al planului sectorial ADER 2020 este îndeplinită de către directorul 
direcției în care se află compartimentul de cercetare-inovare, care poate exercita şi 
funcția de monitor de proiect. 

� Monitorii se nominalizează de conducătorii direcțiilor/serviciilor de specialitate din 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol 
 a fost aprobat de către MADR 
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În Monitorul Oficial nr. 283 din 27 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 
91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății. 

 

Principalele prevederi 

� Ministerul Sănătății, ministerele şi instituțiile cu rețea sanitară proprie pot asigura 
fonduri pentru acordarea de ajutoare umanitare statelor cu care România încheie 
acorduri, înțelegeri, convenții de colaborare, în acest sens. 

� Ajutorul umanitar poate consta în: 

• medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale 
şi alte materiale specifice din rezerva de stat; 

• asistență medicală specifică; 

• cheltuieli legate de servicii medicale şi transport. 

� Fondurile necesare pentru acordarea de ajutoare umanitare se suportă de la bugetul 
de stat, prin Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termenii şi condițiile 
prevăzute prin hotărâre a Guvernului. 

� Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management cu 
Ministerul Sănătății, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie sau cu 
universitatea de medicină şi farmacie, reprezentate de ministrul sănătății, conducătorul 
ministerului sau instituției, de rectorul universității de medicină şi farmacie, după caz, 
pe o perioadă de maximum 3 ani.  

� Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau 
ori de câte ori este nevoie.  

� Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin 
ordin al ministrului sănătății, precum şi pe baza criteriilor specifice şi a ponderilor 
stabilite şi aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau instituțiilor 
cu rețea sanitară proprie, al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului 
general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului județean sau prin 
hotărârea senatului universității de medicină şi farmacie, după caz.  

� La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă 
de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a 
postului, respectiv licitație publică, după caz.  

� Ministrul sănătății, ministrul de resort sau primarul unității administrativ-teritoriale, 
primarul general al municipiului Bucureşti sau preşedintele consiliului județean ori 
rectorul universității de medicină şi farmacie, după caz, numesc prin act administrativ 
un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv 
organizarea licitației publice, după caz. 

� În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile de la 
data validării concursului din motive imputabile managerului declarat câştigător, 
Ministerul Sănătății, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie sau 
universitatea de medicină şi farmacie, reprezentate de ministrul sănătății, conducătorul 
ministerului sau instituției, de rectorul universității de medicină şi farmacie, declară 
postul vacant şi se procedează la scoaterea acestuia la concurs, în condițiile legii. 

Legea privind reforma în domeniul sănătății a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 284 din 27 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
275/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007. 

 

Principalele prevederi 

� În scopul administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale şi în funcție 
de condițiile de piață, Ministerul Finanțelor Publice poate utiliza operațiuni specifice de 
piață prin răscumpărarea anticipată a unor titluri de stat emise în lei pe piața internă şi 
tranzacționate pe piața secundară şi/sau preschimbarea acestora cu titluri de stat noi, în 
lei, pe piața internă, emise fie prin plasarea de emisiuni noi, fie prin redeschiderea 
emisiunilor existente. 

� Cadrul general privind obiectivele, strategia şi modul de utilizare a operațiunilor de 
răscumpărare anticipată şi preschimbare a titlurilor de stat în administrarea datoriei 
publice se aprobă de către ministrul finanțelor publice. 

� Operațiunile de administrare a datoriei publice se comunică de Ministerul Finanțelor 
Publice, fie prin intermediul prospectelor de emisiune, fie prin anunțuri prealabile, în 
baza unei fundamentări aprobate la nivelul secretarului de stat coordonator, care va 
conține cel puțin următoarele elemente: scopul utilizării instrumentelor respective, 
instrumentele utilizate, respectiv seriile de titluri de stat care fac obiectul operațiunii de 
răscumpărare anticipată sau preschimbare, caracteristicile emisiunii noi, precum şi 
referințele indicative de preț ale titlurilor care se răscumpără sau se preschimbă de la 
momentul analizei. 

� Ministerul Finanțelor Publice poate răscumpăra anticipat orice titlu de stat în lei aflat 
în circulație care face obiectul unei operațiuni de răscumpărare anticipată sau 
preschimbare.  

� Seriile de titluri de stat care sunt eligibile pentru operațiunile de răscumpărare 
anticipată şi preschimbare se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, 
împreună cu volumul indicativ aferent acestor operațiuni. 

� Răscumpărările anticipate/Preschimbările de titluri de stat se efectuează prin licitație, 
fie de către Ministerul Finanțelor Publice, fie de către Banca Națională a României sau 
prin alt agent autorizat de către Ministerul Finanțelor Publice în acest scop.  

� Suma finală şi celelalte caracteristici ale emisiunilor răscumpărate anticipat sau 
preschimbate şi ale emisiunii de obligațiuni noi sau redeschise vor fi stabilite la 
momentul executării tranzacției, în funcție de condițiile de piață, şi ulterior publicate 
prin mijloacele de comunicare anterior menționate. 

� Cu două zile lucrătoare înainte de licitație, Ministerul Finanțelor Publice anunță titlurile 
de stat care fac obiectul răscumpărării anticipate sau preschimbării, prin publicarea pe 
website-ul Ministerului Finanțelor Publice şi prin utilizarea aceloraşi mijloace de 
comunicare utilizate în cazul licitațiilor pe piața primară, respectiv prin intermediul 
platformelor electronice de ştiri financiare. 

� Participanții la operațiunile de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de 
stat sunt dealerii primari. 

Procedura de răscumpărare anticipată/preschimbare 
a titlurilor de stat în lei emise pe piața internă 
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În Monitorul Oficial nr. 290 din 28 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 611/2015 al ministrului Transporturilor privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de 
Autostrăzi si Drumuri Naționale din România - S.A. a tarifului de utilizare 
si a tarifului de trecere. 

Principalele prevederi 

� Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumită în continuare Ordonanță, utilizatorii rețelei de drumuri naționale 
din România au obligația de a achita tariful de utilizare şi, după caz, tariful de trecere. 

� Tariful de utilizare se achită în funcție de tipul vehiculului şi se aplică în mod 
nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate 
temporar sau definitiv care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România pe 
parcursul unei perioade date. 

� Tariful de trecere se achită în funcție de tipul vehiculului şi se aplică în mod 
nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate 
temporar sau definitiv care utilizează o anumită distanță de pe un sector de drum, pod, 
tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din 
România. 

� Înregistrarea în format electronic a informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare 
şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care au fost 
achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifelor se realizează prin intermediul 
sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei, denumit 
în continuare SIEGMCR, sistem deținut de Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naționale din România – S.A., denumită în continuare CNADNR – S.A. 

� Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică tarifelor pentru care 
informațiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de 
utilizare şi cu drept de trecere, monitorizarea şi controlul achitării acestora nu se 
înregistrează prin intermediul SIEGMCR. 

� SIEGMCR permite înregistrarea în format electronic a informațiilor privind achitarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere prin intermediul: 

• unor dispozitive mobile, parte a SIEGMCR; 

• unor aplicații informatice, cu drept de acces la SIEGMCR; 

• portalului securizat web dedicat al CNADNR – S.A.; 

• serviciul de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR. 

� După achitarea tarifului de utilizare şi, după caz, a tarifului de trecere se emite 
rovinieta şi, după caz, peajul, prin înregistrare în format electronic în SIEGMCR. 

� Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 
de zile, 90 de zile sau 12 luni. 

Au fost aprobate Normele metodologice pentru aplicarea de către 
CNADNR a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere 
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În Monitorul Oficial nr. 292 din 29 aprilie 2015 a fost publicagtă H.G. nr. 
274/2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor 
tehnice comune, a punctului național, a punctelor naționale de contact 
şi a persoanei naționale de contact, precum şi a unităților de control de 
prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care 
participă România în perioada de programare 2014-2020. 

 

Principalele prevederi 

� Obiectul prezentei hotărâri îl reprezintă constituirea secretariatelor comune, a 
secretariatelor tehnice comune, a punctului de informare, a punctului național, a 
punctelor naționale de contact şi a persoanei naționale de contact, în vederea 
implementării programelor de cooperare finanțate din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, instrumentul de asistență pentru 
preaderare II, denumit în continuare IPA II, şi instrumentul european de vecinătate, 
denumit în continuare ENI, precum şi a unităților de control de prim nivel pentru 
verificarea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 
ale programelor de cooperare transfrontalieră finanțate din FEDR şi IPA II la care 
participă România în perioada de programare 2014–2020, cu excepția axelor de 
asistență tehnică. 

� În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții 
specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru 
obiectivul de cooperare teritorială europeană se constituie, în cadrul Biroului Regional 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Granița România-Bulgaria, 
secretariatul comun în vederea implementării Programului Interreg V-A România-
Bulgaria. 

� În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 se 
constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, 
unitatea de control de prim nivel pentru verificarea cheltuielilor efectuate de către 
beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1-5 ale Programului Interreg V-A 
România-Bulgaria. 

� În conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) se constituie, în 
cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru Granița 
România-Republica Serbia, secretariatul comun în vederea implementării Programului 
INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România–Republica Serbia. 

� În conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
447/2014 se constituie, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Timişoara, unitatea de control de prim nivel pentru verificarea cheltuielilor efectuate 
de către beneficiarii români în cadrul axelor prioritare 1–4 ale Programului INTERREG 
IPA de cooperare transfrontalieră România–Republica Serbia. 

 

Implementarea programelor de cooperare la care  
participă România în perioada 2014-2020 
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În Monitorul Oficial nr. 300 din 30 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 737/2015 al MADR privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru 
aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice şi a modului de 
implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din 
O.U.G. nr. 3/2015. 

Principalele prevederi 

� În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea legală a terenurilor 
agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA responsabil cu 
administrarea cererii unice de plată verifică completitudinea documentelor prezentate, 
precum şi corespondența dintre suprafața declarată în tabelul centralizator prevăzut în 
anexa nr. 11 cu suprafețele din adeverința al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.  

� În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de 
plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora 
decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeței declarate. 

� În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanță, în situația în care se 
constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți, APIA, prin 
notificarea adresată acestora, le solicită documentele care au stat la baza întocmirii 
anexei nr. 11. 

� Proprietarii de pajişti permanente, altele decât cele menționate la alin. (1) şi art. 6 alin. 
(1), în calitate de crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, 
care desfăşoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiştile permanente aflate în 
proprietate, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanță, în calitate de 
fermieri activi pe pajiştile aflate în proprietatea lor, prezintă, la depunerea cererii unice 
de plată la APIA, copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate 
animalele sau adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data 
depunerii cererii unice de plată.  

� În cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu respectă încărcătura minimă de 
0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit 
anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie–1 august, 
prezintă la APIA documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau document 
privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute, până la data de 1 
mai a anului următor anului de cerere curent.  

� Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală sau fila/filele din 
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. 

� Documentele privind deținerea legală a ecvideelor, respectiv paşapoartele ecvideelor, 
sunt prevăzute prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor nr. 
651/60/2013 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a 
ecvideelor. 

� Beneficiarii care decid să se retragă din schema pentru micii fermieri în anul 2015 sau 
într-un an ulterior anului 2015, în conformitate cu art. 62 alin. (1) al doilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 
62alin. (2) din respectivul regulament, informează APIA cu privire la retragerea lor, până 
la data de 15 iulie, fără posibilitatea de a mai fi incluşi în această schemă de plată. 

Criteriile de eligibilitate şi implementare schemelor de plăți 
 care se aplică în agricultură 
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În Monitorul Oficial nr. 286 din 28 aprilie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 64 din 24 februarie 2015 a Curții Constituționale referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 

Principalele prevederi 

� Curtea de Apel Bucureşti – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi 
asigurări sociale şi Tribunalul Bucureşti – Secția a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări 
sociale au sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, 
excepție invocată de Filiala Hidroelectrica Hidrosind din Bucureşti şi de Sindicatul 
Hidroelectrica Hidrosind din Bucureşti, în numele membrilor lor de sindicat, în dosare 
având ca obiect contestarea unor decizii de concediere colectivă emise în cadrul 
procedurii insolvenței. 

� În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile 
legale criticate sunt neconstituționale, întrucât înlătură, în cazul angajatorului aflat în 
insolvență, dreptul salariaților la consultare şi informare atunci când au loc concedieri 
colective, drept recunoscut, în general, salariaților şi reglementat expres în art. 69 şi 
următoarele din Codul muncii, instituind o derogare şi cu privire la termenul de preaviz 
ce trebuie respectat în această situație. 

� Se arată că prin Hotărârea din 3 martie 2011, pronunțată în Cauza C-235/2010 David 
Claes şi alții împotriva Landsbanki Luxembourg SA, în interpretarea Directivei 
98/59/CE, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat o interpretare directă dreptului 
fundamental al salariaților de a fi consultați şi informați, inclusiv în procedura 
insolvenței. În aceste condiții, în opinia autorilor excepției, este evident că această 
hotărâre este generatoare de efecte juridice obligatorii pentru statele membre, în 
sensul recunoaşterii acestor drepturi. 

� De asemenea, se arată că prin modul neclar, imprecis şi lipsit de previzibilitate în care 
textul este formulat, nu se poate determina intenția reală a legiuitorului, dacă a dorit 
sau nu reglementarea unei derogări de la normele generale privind termenul de preaviz 
în caz de concediere colectivă, menționate în Codul muncii, termen de 20 de zile. Se are 
în vedere că la data adoptării Legii nr. 85/2006, în Codul muncii era reglementat un 
termen de 15 zile lucrătoare de preaviz în caz de concediere colectivă, termen modificat 
în anul 2011, fiind instituit un termen de 20 de zile lucrătoare de preaviz. Or, legea 
criticată face referire la un termen de 15 zile care pare a fi o transpunere a termenului 
existent în forma anterioară a dispozițiilor în materie din Codul muncii şi care era de 15 
zile. 

� Curtea Constituțională a decis  admiterea excepției de neconstituționalitate invocată 
de Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind, în numele membrilor de sindicat şi a constatat că 
prevederile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței sunt neconstituționale. 

� Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de 
aceleaşi părți în dosarele aceloraşi instanțe şi a constatat că prevederile art. 86 alin. (6) 
teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sunt constituționale 
în raport cu criticile formulate. 

CC: Prevederile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 
 sunt neconstituționale 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

21 

 
  

În Monitorul Oficial nr. 297 din 30 aprilie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 6 din 23 martie 2015 a  Înaltei Curți de Casație şi Justiție - 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Titularul şi obiectul sesizării 

� Tribunalul Sălaj — Secția civilă a dispus, prin Încheierea din 22 mai 2014, pronunțată în 
Dosarul nr. 4.322/84/2013, sesizarea Înaltei Curți de Casație şi Justiție, în temeiul art. 
519 din Codul de procedură civilă,în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, prin 
care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept: 

� „Dacă, în raport cu dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanța 
Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcționarea cazierului fiscal, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare [denumită în continuare, în cuprinsul prezentei 
decizii, Ordonanța Guvernului nr. 75/2001], ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice 
pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcționarea 
cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare [denumite în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003] şi ale art. 7,art. 8 şi art. 
38 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare [denumită în continuare, în cuprinsul prezentei 
decizii, Ordonanța Guvernului nr. 2/2001], sancțiunea avertismentului se înscrie sau nu 
în cazierul fiscal. 
Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea cu privire la 
dezlegarea chestiunii de drept 

� Din interpretarea logico-juridică, literală şi gramaticală, analizând în mod strict, în 
virtutea principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, dispozițiile art. 
2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, precum şi dispozițiile 
art. 7, 8 şi 38 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, rezultă că şi sancțiunea 
avertismentului se evidențiază în cazierul fiscal, atunci când se aplică pentru faptele 
prevăzute de art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001. 

� Într-o orientare jurisprudențială, s-a reținut că sancțiunea avertismentului se înscrie în 
cazierul fiscal, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 7 din 
Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 şi ale art. 1alin. (1) din Normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, fiind lipsită de relevanță, din 
perspectiva înscrierii în cazierul fiscal, împrejurarea că a fost aplicată sancțiunea amenzii 
sau sancțiunea avertismentului.  

� Aceeaşi opinie a fost susținută şi de unele instanțe, pe calea corespondenței 
administrative, întrucât nu au identificat în circumscripția lor teritorială jurisprudență cu 
referire la chestiunea de drept. În acest sens, instanțele au invocat faptul că înscrierea în 
cazierul fiscal vizează fapta, iar nu sancțiunea aplicată, astfel că se înscriu în cazierul 
fiscal toate faptele de natura celor enumerate de textele de lege, chiar şi în situația în 
care sancțiunea principală aplicată este avertismentul. 

� Înalta Curte de Casație şi Justiție a admis sesizarea formulată de Tribunalul Sălaj — şi, 
în consecință, a stabilit că: În interpretarea dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi 
art. 7 din O.G. nr. 75/2001, ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru 
aplicarea O.G. nr. 75/2001 şi ale art. 7, 8 şi 38 din O.G. nr. 2/2001 sancțiunea 
avertismentului se înscrie în cazierul fiscal. 

ICCJ: Sancțiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se 

aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 21 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atri-
buirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii 

� Proiect de Lege privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege privind juramântul de credință față de țară şi popor al Preşedintelui României, 
al Primului-ministru, al miniştrilor şi al celorlalți membri ai Guvernului 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaților şi a Senatului şi pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alege-
rea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 
şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

� Proiect de Lege privind buletinul de vot şi procedura de vot în vederea prevenirii şi combaterii 
fraudei electorale 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedin-
telui României 

� Proiect de Lege pentru aprobarea plății comtribuțiilor Ministerului Justiției şi Ministerului Public 
la organisme internationale, precum şi pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 41/1994 
privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este 
parte 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 67/2004, privind alegerea autorităților administra-
ției publice locale 

� Proiectul Legii de modificare a Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European 

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

� Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administra-
ției publice locale 

� Proiect de Lege privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau 
reşedința în afara granițelor țării 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 29 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaților şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr. 215/2001 şi a Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art. 45 alin.(4) din Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităților administrației publice locale 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul depu-
taților şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iulie 
2013 

� Proiect de Lege privind Codul de procedură fiscală 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 41 din din Legea nr. 119/1996 cu privire la 

actele de stare de stare civilă, republicată 

� Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de 
protecție şi autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 523/2003 privind aprobarea Programului 
Național de Dezvoltare a Turismului „Schi în România” 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricul-
tură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 

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

 

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 Ordonanței de urgențã a Guvernului 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 completarea art. 2 din Legea nr. 73/1993, pentru înființarea, 
organizarea şi funcționarea Consiliului Legislativ 

� Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării ştiințifice 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația 
pe drumurile publice 

� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 4/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 
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  Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă privind modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 108/2014 privind transpor-
tul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. 

� Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 
de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată. 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale 

� Propunere legislativă pentru creşterea transparenței în utilizarea finanțelor publice 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 62 din O.G. nr. 81/2000 privind cer-
tificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind 
siguranța rutieră, protecția mediului şi în categoria de folosință conform destinației, prin 
inspecția tehnică periodică 

� Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut 

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

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/2003, Legea partidelor 
politice, republicată 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Noi fețe ale monedelor euro destinate circulației 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 143 din 30 aprilie 2015 au fost publicate 3 informări privind 3 noi modele de 
monede euro destinate circulației. 
 

1. Țara emitentă: Germania 

Obiectul comemorării: Hessa din seria „State federale” 

Descrierea modelului: Modelul prezintă o imagine clasică a bisericii St. Paul din Frankfurt 
(„Paulskirche” a fost sediul primului organ legislativ ales în mod liber în 1849, iar biserica este 
considerată leagănul democrației germane) și este, prin urmare, imaginea cu cea mai mare valoare de 
identificare. Modelul scoate cu acuitate în evidență tensiunea dintre turnul dominant și structura 
eliptică a bisericii. Treptele ușor exagerate dau o notă primitoare și sprijină, în același timp, inscripția 
subadiacentă „HESSEN” (Statul federal Hessa în care este situată biserica St. Paul). Partea interioară 
prezintă, de asemenea, anul „2015” și marca monetăriei în cauză („A”, „D”, „F”, „G” sau „J”) în partea 
stângă, precum și indicația țării emitente „D”, respectiv marca gravorului (inițialele „HH” – Heinz 
Hoyer) în partea dreaptă. Inelul exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european. 

Numărul de monede care urmează să fie emise: 30 de milioane 

Data emisiunii: - 
 

2. Țara emitentă: Republica San Marino 

Obiectul comemorării: împlinirea a 750 de ani de la nașterea lui Dante Alighieri 
Descrierea modelului: Modelul realizat de Annalisa Masini prezintă un portret al lui Dante, preluat de 
pe o frescă de Botticelli. La dreapta portretului, inscripția „DANTE” pe o axă verticală. În partea 
dreaptă a inelului interior, numele țării emitente „SAN MARINO”, în semicerc. Între aceste două 
inscripții, marca monetăriei „R”, anii „1265” și „2015”, respectiv inițialele artistului „AM”. Stilul 
caracterelor utilizat pentru identificarea națiunii și a motivului monedei a fost inspirat de caracterele 
utilizate în primele exemplare ale operei „Divina Commedia” („Divina comedie” a lui Dante). Inelul 
exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului european. 

Numărul de monede care urmează să fie emise: 104.000 

Data emisiunii: 8 aprilie 2015 
 

3. Țara emitentă: Malta 

Obiectul comemorării: primul zbor din Malta 

Descrierea modelului: Moneda comemorează un reper important din istoria aviației din Malta – 100 
de ani de la primul zbor din Malta. La 13 februarie 1915, căpitanul Kilmer a decolat din Grand Harbour 
într-un hidroavion care era transportat de HMS Ark Royal. Avionul a aterizat în port după un zbor de 
55 de minute. Moneda prezintă hidroavionul căpitanului Kilmer și, în fundal, Senglea Point – un loc 
important din Grand Harbour. În partea superioară, inscripția „FIRST FLIGHT FROM MALTA”, în formă 
de semicerc. În dreapta, anii „1915-2015”. În partea din stânga jos, inscripția „100TH ANNIVERSARY”, 
iar în partea de jos, inițialele artistului, „NGB” (Noel Galea Bason). Inelul exterior al monedei conține 
cele douăsprezece stele ale drapelului european. 

Numărul de monede care urmează să fie emise: 300.000 

Data emisiunii: martie 2015 
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  Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Protecția consulară a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 106 din 25 aprilie 2015 a fost publicată Directiva (UE) 2015/637 privind măsurile de 
coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în 
țările terțe și de abrogare a Deciziei 95/553/CE. 
 

Directiva stabilește măsurile de coordonare și de cooperare necesare pentru a facilita exercitarea dreptului 
cetățenilor Uniunii stabilit la art. 20 alin. (2) lit. (c) din TFUE de a beneficia, pe teritoriul unei țări terțe în care 
statul membru ai cărui resortisanți sunt nu este reprezentat, de protecție din partea autorităților 
diplomatice și consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și resortisanții statului membru 
respectiv, luând de asemenea în considerare rolul delegațiilor Uniunii de a contribui la punerea în aplicare a 
acestui drept. Decizia 95/553/CE se abrogă cu efect de la 1 mai 2018. 
 
Noi dispoziții privind permisele de conducere 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 107 din 25 aprilie 2015 a fost publicată Directiva (UE) 2015/653 de modificare a 
Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (Text cu 
relevanță pentru SEE). 
 

Anexa I la Directiva 2006/126/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă. Codurile 
și subcodurile stabilite trebuiau actualizate pentru a se ține seama de progresul tehnic și științific, în 
special în domeniul adaptării vehiculelor și al suportului tehnic pentru conducătorii auto cu handicap 
fizic. Codurile și subcodurile au trebuit orientate potrivit funcției, iar din motive de simplificare admi-
nistrativă, unele coduri ar trebui, de asemenea, să fie eliminate, unificate cu alte coduri sau scurtate. 

 
Un cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de date va fi instituit 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 113 din 1 mai 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/703 de stabilire a unui 
cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de date (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Regulamentul instituie un cod de rețea care stabilește norme privind interoperabilitatea și schimbul 
de date, precum și norme armonizate pentru exploatarea sistemelor de transport de gaz. El se aplică 
la punctele de interconectare. În ceea ce privește publicarea datelor, art. 13 se aplică punctelor rele-
vante definite la pct. 3.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009. Regulamentul se poate aplica 
punctelor de intrare dinspre țări terțe și punctelor de ieșire către acestea, sub rezerva deciziei 
autorităților naționale. El nu se aplică punctelor de interconectare între statele membre atât timp cât 
unul dintre aceste state membre beneficiază de o derogare în temeiul art. 49 din Directiva 
2009/73/CE, cu excepția cazului în care statele membre respective au convenit altfel. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 138 din 27 aprilie 2015  a fost publicată ultima publicație CJUE.  
 

 

Jurisprudență europeană 
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Jurisprudență europeană 
 

� Hotărârea CJUE în cauza C-528/13 Geoffrey Léger / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes și Établissement français du sang 
 

Excluderea permanentă de la donarea de sânge în cazul bărbaților care au avut relații sexuale 
cu bărbați poate fi justificată, având în vedere situația prevalentă în statul membru în cauză. 
Trebuie să se stabilească, în cazul acestor persoane, că există un risc ridicat de a contracta boli 
infecțioase grave, precum în special HIV, și că nu există tehnici eficace de detectare sau 
metode mai puțin constrângătoare pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății 
receptorilor. 
 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  

MFP a publicat proiectele noilor coduri fiscale 
 
Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 27 aprilie un proiect 
de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 
nr. 44/2004. 

Conform notei de fundamentare, promovarea acestui act normativ este determinată în principal de: 
� necesitatea actualizării, în domeniul impozitului pe profit, a listei ce cuprinde formele de 

organizare pentru persoanele juridice române, societăți mamă, care intră sub incidența aplicării 
prevederilor Directivei 2011/96/UE, ca urmare a modificărilor aduse prin Directiva 2014/86/UE; 

� necesitatea clarificării unor aspecte privind procedura de aplicare a prevederilor referitoare la 
scutirea de la plata impozitului datorat de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat 
pentru veniturile din activități independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum și 
veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură; 

� necesitatea clarificării unor aspecte referitoare la persoanele eligibile pentru constituirea unui 
grup fiscal unic, în sensul TVA; 

� necesitatea stabilirii codurilor NC corespunzătoare bunurilor pentru care se aplică cota redusă de 
TVA începând cu data de 1 iunie 2015, conform O.U.G. nr. 6/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și corelarea altor prevederi ale normelor cu 
aceste modificări ale Codului fiscal; 

� necesitatea reglementării privind evitarea schimbului de informații între operatorii economici 
autorizați din România, cu privire la prețurile țigaretelor, înainte de aplicarea acestora; 

� necesitatea corelării reglementărilor prevăzute în H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, cu cele cuprinse în Codul fiscal, ca urmare a modificărilor survenite prin aprobarea 
O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și 
modificarea unor acte normative. Prin acest act normativ s-a introdus măsura potrivit căreia 
nivelul accizelor armonizate și nearmonizate va fi exprimat în lei/unitatea de măsură începând cu 
1 ianuarie 2014, și au fost corelate prevederile Codului fiscal cu cele din legislația în materie 
referitoare la organizarea și conducerea evidenței contabile; 

� întrucât este obligatorie respectarea jurisprudenței CJUE respectiv a hotărârii pronunțate în Cauza C-
313/14 ASPROD sp. z o.o., având în vedere că o aplicare a dreptului Uniunii Europene care nu este 
conformă cu interpretarea dată de CJUE încalcă, de fapt, însăşi norma de drept respectivă, în 
aprecierea gravității încălcării de către un stat membru a dreptului Uniunii, Comisia considerând că 
încălcarea este mai gravă atunci când, deşi existentă o hotărâre a CJUE pronunțată în temeiul art. 
267 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene care clarifică modul în care trebuie interpretată 
dispoziția respectivă, statul membru continuă să aibă o conduită contrară normei respective, astfel 
cum a fost interpretată, necesitatea clarificării condițiilor în care categoriile de persoane prevăzute 
la art. 29620 alin. (1) din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de 
sănătate, precum și clarificarea modului de stabilire a contribuției în condițiile în care sunt realizate 
venituri asupra cărora aceste persoane datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate; 

� în domeniul impozitului pe construcții, introducerea modificărilor aduse prin Legea nr. 11/2015 
privind aprobarea O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

�  necesitatea efectuării unor modificări de ordin tehnic. 
  
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Modelul registr

 

  

Ministerul
de ordin pentru aprobarea modelului 
personali precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul 
fiscal

Conform referatului de aprobare
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, nou introdus 
prin O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, operatorii 
economici care au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale potrivit legii, trebuie 
ca la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deținute de 
personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activit
sau de prestare a serviciilor, într
 
Potrivit O.U.G. nr. 8/2015, modelul 
de înregistrare a acestuia la organul fiscal, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în 
termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a 
  
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale
nr. 1/2011. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Gu
vernul României şi Organizația Internațională de Poli
INTERPOL privind privilegiile şi imunitățile participanților la cea de
Conferință Regională Europeană a Organizației Internaționale de Poliție 
Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scri
semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon;

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integ

i consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online

Modelul registrului de bani personali a fost elaborat

Decrete semnate 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 30 aprilie un proiect 
de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani 
personali precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul 
fiscal. 

Conform referatului de aprobare, conform art. 4 alin. (12) lit. i) din O.U.G. nr. 28/1999 privind 
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, nou introdus 
prin O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, operatorii 

ția de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale potrivit legii, trebuie 
ca la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deținute de 
personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor 
sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens.

Potrivit O.U.G. nr. 8/2015, modelul și conținutul registrului de bani personali precum şi procedura 
de înregistrare a acestuia la organul fiscal, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în 
termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței. 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 

Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Gu-
vernul României şi Organizația Internațională de Poliție Criminală - 
INTERPOL privind privilegiile şi imunitățile participanților la cea de-a 43-a 
Conferință Regională Europeană a Organizației Internaționale de Poliție 

INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori 
rie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon; 

n prezent sunt disponibile integral  

online Legalis.ro. 
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obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, nou introdus 
prin O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, operatorii 

ția de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale potrivit legii, trebuie 
ca la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deținute de 
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Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 

Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale 
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Partea generală 

• peste 200 soluții jurisprudențiale

• informații complete pe fiecare temă de 

Drept penal 

• conține ultimele modificări aduse în 

materia confiscării  extinse prin Decizia

nr. 11/2015 a Curții Constituționale

• conține modificările aduse prin Decizia

nr. 3/HP/2015 

Unele dintre cele mai performante cărți de Drep
în înțelegerea şi aplicarea NCP

Vă dorim lectură plăcută 

 

Un comentariu aprofundat şi clar al noilor instituţii de drept penal
și al infracţiunilor

în scopul înţelegerii int

în care se vor aplica în practică noile dispoziţii penale
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peste 450 soluții jurisprudențiale 

informații complete pe fiecare infracțiune 
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Preferințe cont / Module Legalis
Administrare parolă 
Acestea sunt taburile vizibile ale sec
Legalis® afișează rezultatele căutărilor, felul în care sunt sortate rezultatele, dar și actele salvate sau 
istoricul sesiunilor în Legalis® ceea ce face mai simplă ac

Cele mai utile funcții 

• Cuvinte în context – această op

afișeze și paragraful în care sunt găsite cuvintele cheie 

• Sfaturi active – dacă ai nevoie de mai

din Legalis® căutați iconița albastră din dreptul instrumentului.

• Semne de carte și căutări salvate

(semne de carte/căutări) sau accesat (

alese de tine sau în ordinea accesării, pentru a le deschide mai rapid într

• Module Legalis® – vezi în această sec

solicită upgrade ori de câte ori ai 

Securitatea contului tău! 
• Accesul în Legalis® se face exclusiv pe baza parolei pe care ai primit

Dacă crezi că și alte persoane au accesat neautorizat contul tău folosește opțiunea 

parola” pentru a alege o parolă nouă, mai sigură. 

parolă, așa că păstrează informația într

Folosește inteligent secțiunea „

Știai că poți configura modul în care funcționează anumite instrumente din 
câteva clickuri, în taburile secțiunii Contul meu din Legalis®, aplicația va 
informații utile atunci când ai nevoie de ele

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

Suportul Legalis® la num

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integ

i consolidate -  în Biblioteca pentru informare juridică online

Tutoriale Legalis® 

țe cont / Module Legalis® / Semne de carte și căutări salvate / Istoricul navigării / 

taburile vizibile ale secțiunii Contul meu. Cu ajutorul lor se pot defini modul în care 
șează rezultatele căutărilor, felul în care sunt sortate rezultatele, dar și actele salvate sau 

ceea ce face mai simplă accesarea unui document de interes

această opțiune permite ca în listele de rezultate ale căutărilor să se 

graful în care sunt găsite cuvintele cheie  

nevoie de mai multe detalii despre cum funcționează un instrument 

ți iconița albastră din dreptul instrumentului. 

și căutări salvate – toate documentele de interes pe care le

) sau accesat (istoricul navigării) sunt organizate în directoarele 

alese de tine sau în ordinea accesării, pentru a le deschide mai rapid într

vezi în această secțiune la ce documente ai acces în abonamentul tău și 

solicită upgrade ori de câte ori ai nevoie de mai multă informație.  

e face exclusiv pe baza parolei pe care ai primit-o la crearea contului. 

și alte persoane au accesat neautorizat contul tău folosește opțiunea 

ntru a alege o parolă nouă, mai sigură. Tu ești singurul care cunoaște această 

șa că păstrează informația într-un document sau aplicație securizată

„Contul meu” din Legalis®  

ți configura modul în care funcționează anumite instrumente din 
țiunii Contul meu din Legalis®, aplicația va 

ții utile atunci când ai nevoie de ele. 

acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email

la adresa legalis@beck.ro 

n prezent sunt disponibile integral  

online Legalis.ro. 

și căutări salvate / Istoricul navigării / 

țiunii Contul meu. Cu ajutorul lor se pot defini modul în care 
șează rezultatele căutărilor, felul în care sunt sortate rezultatele, dar și actele salvate sau 

cesarea unui document de interes.  

permite ca în listele de rezultate ale căutărilor să se 

ționează un instrument 

toate documentele de interes pe care le-ai salvat 

sunt organizate în directoarele 

alese de tine sau în ordinea accesării, pentru a le deschide mai rapid într-o sesiune viitoare 

țiune la ce documente ai acces în abonamentul tău și 

o la crearea contului. 

și alte persoane au accesat neautorizat contul tău folosește opțiunea „Schimbă 

ști singurul care cunoaște această 

ție securizată. 

ți configura modul în care funcționează anumite instrumente din Legalis®? Cu doar 
țiunii Contul meu din Legalis®, aplicația va „învăța” să afișeze 

acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntați, contactați 

sau prin email 
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