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În Monitorul Oficial nr. 301 din 4 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
674/2015 al ministrului Afacerilor Externe pentru publicarea rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al ONU 1730 (2006), 2178 (2014) şi 2204 
(2015). 

Principalele prevederi 

� Consiliul de Securitate solicită Secretariatului General să stabilească în cadrul 
Secretariatului (Filiala organismelor subsidiare ale Consiliului de Securitate) un punct focal 
pentru primirea cererilor delistare. Cei care doresc să trimită o cerere de delistare pot face 
aceasta, fie prin intermediul punctului focal descris mai jos, fie prin intermediul statului în 
care îşi au reşedința sau statul a cărui cetățenie o au. 

� Punctul focal va avea următoarele atribuții: 

• Primeşte cererile de delistare (din partea unei/unor persoane fizice, grupuri, 
întreprinderi şi/sau entități care au fost înscrise pe lista de sancțiuni alcătuită de 
Comitetul de sancțiuni). 

• Verifică dacă cererile sunt depuse pentru prima dată sau sunt reînnoite. 

• În cazul unei cereri reînnoite, dacă aceasta nu conține informații suplimentare, 
punctul focal o returnează petiționarului. 

• Confirmă primirea cererii de la solicitant şi informează solicitantul cu privire la 
procedura generală pentru prelucrarea cererii. 

• Trimite cererea statului sau statelor care a/au propus listarea şi statului sau 
statelor a cărui/ale căror cetățenie o are sau în care solicitantul îşi are reşedința, 
spre informare şi pentru a le da posibilitatea de a formula comentarii cu privire la 
cereri. Aceste state sunt încurajate să se consulte cu cele care au propus listarea 
înainte de a recomanda delistarea. În acest scop, statele pot contacta punctul focal, 
care le face legătura cu statele care au propus listarea, dacă acestea din urmă îşi 
dau în prealabil acordul. 

� Dacă după consultări oricare dintre aceste state recomandă delistarea, statul respectiv va 
trimite recomandarea însoțită de explicații, fie prin punctul focal, fie direct preşedintelui 
Comitetului de sancțiuni. Preşedintele va trece în activitatea de zi a Comitetului cererea de 
delistare. 

� Dacă oricare dintre statele care au fost consultate în privința cererilor de delistare se 
opune cererii, punctul focal va informa Comitetul şi va furniza copii ale cererii de delistare. 
Orice membru al Comitetului care deține informații ce pot veni în sprijinul cererii este 
încurajat să le împărtăşească cu statele care au analizat cererea de delistare, în 
conformitate cu paragraful 5 de mai sus. 

� Dacă după o perioadă rezonabilă de timp (3 luni), niciunul dintre statele care au analizat 
cererea de delistare nu face remarci sau nu indică Comitetului că cererea de delistare este 
în curs de analiză şi solicită o prelungire a perioadei de analiză, punctul focal va informa toți 
membrii Comitetului şi va distribui copii ale cererii de excludere. 

� Toate mesajele primite de punctul focal de la statele membre vor fi transmise 
Comitetului pentru sancțiuni spre informare. 

 

MAE a dispus publicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU 
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În Monitorul Oficial nr. 302 din 4 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
288/2015 privind declasificarea unor informații emise de Ministerul 
Afacerilor Interne cu privire la activitatea sistemului penitenciar în 
perioada 1957-1962. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă declasificarea documentelor referitoare la activitatea sistemului penitenciar, 
emise în perioada 1957-1962 de către Ministerul Afacerilor Interne şi având nivelul de 
clasificare strict secret, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate 
prejudicia securitatea națională, apărarea țării, ordinea publică ori interesele persoanelor 
de drept public deținătoare. 

� Se aprobă declasificarea documentelor referitoare la activitatea sistemului penitenciar, 
emise în perioada 1957-1962 de către Ministerul Afacerilor Interne şi având nivelul de 
clasificare secret, prevăzute în anexa nr. 2, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate 
prejudicia securitatea națională, apărarea țării, ordinea publică ori interesele persoanelor 
de drept public deținătoare. 

� Se aprobă declasificarea prevederilor cap. I, art. 1-29, şi ale cap. X-XI, art. 129-192, din 
Regulamentul privitor la organizarea pazei interioare şi exterioare a locurilor de deținere, 
aprobat prin Ordinul vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri şi al ministrului afacerilor 
interne nr. 4.044 din 20 noiembrie 1962, având nivelul de clasificare strict secret, întrucât 
dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia securitatea națională, apărarea țării, ordinea 
publică ori interesele persoanelor de drept public deținătoare. 

� Autoritățile şi instituțiile publice care au în gestiune copii ale acestor documente vor lua 
măsuri în consecință, conform legii. 

Lista documentelor cu nivel de clasificare strict secret care se declasifică 

Număr de înregistrare şi data Conținutul pe scurt Nivel desecretizare 

Ordinul ministrului afacerilor 
interne al Republicii Populare 
Române nr. 108 din 12 octombrie 
1957 

Măsuri 
privind separațiuneadeținuților 

Strict secret 

Instrucțiunile nr. 200 din 25 
aprilie 1961, aprobate prin 
Ordinul vicepreşedintelui 
Consiliului de Miniştri şi al 
ministrului afacerilor interne nr. 
3.500 din 25 aprilie 1961 

Instrucțiunile privind aplicarea 
normelor de echipament şi 
gospodărie pentru minori şi 
deținuți 

Strict secret 

Regulamentul privitor la aplicarea 
regimului în locurile de deținere, 
aprobat prin Ordinul 
vicepreşedintelui Consiliului de 
Miniştri şi al ministrului afacerilor 
interne nr. 4.045 din 20 noiembrie 
1962 

Conținea reglementări privind 
aplicarea regimului în locurile de 
deținere. 

Strict secret 
 

Declasificarea unor informații emise de MAI cu privire la activitatea 
sistemului penitenciar în perioada 1957-1962 
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În Monitorul Oficial nr. 302 din 4 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
103/2015 al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
privind modificarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor 
prețioase şi aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 102/2004. 

Principalele prevederi 

� Sunt exceptate de la marcare: 

• obiectele şi bijuteriile confecționate din metale prețioase şi aliaje ale acestora, 
care din cauza construcției se pot deforma, fisura sau deteriora în orice alt mod 
ca urmare a aplicării mărcii; 

• plăcuțele, fragmentele şi lucrările din aur dentar şi din alte aliaje dentare ale 
metalelor prețioase; 

• fragmentele de obiecte şi bijuterii din metale prețioase; 

• monedele, medaliile şi plachetele din metale prețioase şi aliaje ale acestora; 

• lingourile din metale prețioase şi aliaje ale acestora; 

• metalele prețioase şi aliajele acestora sub formă de materii prime; 

• obiectele confecționate din metale prețioase sau aliaje ale acestora, utilizate în 
scop industrial sau de cercetare ori pentru analize de laborator; 

• obiectele şi bijuteriile confecționate din metale prețioase şi aliaje ale acestora, 
destinate exportului; 

• obiectele care au părți confecționate din metale prețioase şi aliaje ale acestora, 
care din cauza construcției nu pot fi analizate la piatra de analiză; 

• obiectele şi bijuteriile confecționate din metale comune sau din alte materiale 
acoperite total ori parțial cu metale prețioase sau aliaje ale acestora. 

 

ANPC a adus modificări Normelor tehnice  
de analiză şi marcare a metalelor prețioase 

În Monitorul Oficial nr. 303 din 4 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1439/C/2015 al ministrului Justiției pentru modificarea Ordinului 
ministrului justiției nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului 
notarilor publici pentru anul 2011. 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2011 se actualizează la 2.412 numărul total al notarilor publici din 
localitățile aflate în circumscripția fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti, din care 
2.191 de notari publici în funcție, 74 de notari publici suspendați şi 147 de locuri 
vacante, potrivit anexelor nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin, 
întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi situației centralizate prevăzute în 
anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Ministerul Justiției a adus modificări Ordinului privind 
 actualizarea numărului notarilor publici 
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În Monitorul Oficial nr. 304 din 5 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
104/2015 al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării sau menținerii 
autorizației pentru operațiunea de marcare a metalelor prețioase cu 
marca de garanție proprie. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin stabileşte condițiile aplicabile în vederea autorizării sau menținerii 
autorizației pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase cu marcă 
de garanție proprie. 

� Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor economici autorizați de către 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor să efectueze cel puțin una 
dintre următoarele operațiuni: 

• prelucrarea metalelor prețioase şi a pietrelor prețioase (exclusiv producerea 
obiectelor şi bijuteriilor din metale prețioase); 

• introducerea în țară a metalelor prețioase şi a pietrelor prețioase. 
� Condițiile necesare pentru autorizarea sau menținerea autorizației pentru efectuarea 

operațiunii de marcare a metalelor prețioase cu marcă de garanție proprie sunt: 

• autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase şi pietre 
prețioase pentru cel puțin una dintre operațiunile prevăzute la art. 2, vizată 
anual; 

• personal propriu angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată, desemnat prin decizia administratorului, care promovează 
testarea, respectiv retestarea, anual; 

• dotarea tehnică specifică tipului de metal prețios pentru care se solicită marca 
de garanție proprie. 

� Documentele care se vor depune la Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor în vederea obținerii autorizației pentru efectuarea operațiunii de 
marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie de către operatorul 
economic al cărui personal a promovat testarea sunt următoarele: 

• cerere de autorizare pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor 
prețioase; 

• autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase şi pietre 
prețioase pentru cel puțin una dintre operațiunile prevăzute anterior, vizată 
anual; 

• proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcției 
metale prețioase, pietre prețioase şi Proces Kimberley, prin care se atestă 
existența dotării tehnice; 

• cerere de stabilire a mărcii de garanție proprie; 

• dovada achitării taxei de autorizare pentru operațiunea de marcare a metalelor 
prețioase. 

� În termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete, ANPC va completa 
autorizația cu operațiunea de marcare a metalelor prețioase şi va stabili conținutul 
mărcilor de garanție proprie. 

� Personalul desemnat care a promovat testarea are dreptul de marcare cu marca de 
garanție proprie numai a obiectelor şi bijuteriilor din metale prețioase aparținând 
operatorului economic care l-a desemnat în vederea participării la testare şi strict 
pentru tipul de metal prețios pentru care a promovat testarea. 

Autorizarea pentru operațiunea de marcare a metalelor prețioase 
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În Monitorul Oficial nr. 305 din 5 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
94/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 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 Criminală – 
INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 
ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon. 

Principalele prevederi 

� În conformitate cu Regulile privind organizarea sesiunilor Adunării Generale, care se 
aplică mutatis mutandis sesiunilor conferințelor regionale, Guvernul României va acorda 
Organizației Internaționale de Poliție Criminală – INTERPOL (O.I.P.C. – INTERPOL) 
privilegiile şi imunitățile pe care le acordă de obicei organizațiilor internaționale. 
Organizația se va bucura de imunitate față de procesul penal şi în desfăşurarea 
procesului penal, cu excepția cazului în care secretarul general ridică în mod expres 
imunitatea într-un caz particular la cererea motivată a autorităților competente din 
România. 

� Bunurile şi valorile organizației, indiferent unde se află şi în posesia cui, vor fi protejate 
de indisponibilizare, confiscare, rechiziție, expropriere sau orice altă formă de 
constrângere administrativă ori judiciară. 

� În mod similar, toate documentele aparținând O.I.P.C. – INTERPOL sau deținute de 
către aceasta, indiferent de formă, şi, printre altele, arhivele şi conturile sale vor fi 
considerate inviolabile oriunde s-ar afla. Inviolabilitatea corespondenței oficiale a 
O.I.P.C. – INTERPOL va fi de asemenea garantată. Comunicările sale oficiale nu vor putea 
fi cenzurate şi se va permite utilizarea de coduri. 

� În ceea ce priveşte valuta, am plăcerea să vă informez că organizația poate primi şi 
deține fonduri şi valută de toate felurile şi poate opera conturi în toate monedele pe 
teritoriul României fără a face obiectul niciunui control financiar, niciunei reguli sau 
niciunui moratoriu. În plus, organizația va putea transfera liber propriile fonduri şi valută 
pe teritoriul României, precum şi de la sediul central sau unul din birourile sale regionale 
către România şi viceversa, fără a face obiectul niciunui control financiar, niciunei reguli 
sau niciunui moratoriu. 

� Autoritățile guvernamentale competente din România vor permite pe perioada 12–22 
mai 2015 intrarea şi ieşirea de pe teritoriul său a reprezentanților țărilor participante la 
conferința regională şi delegațiilor lor; membrilor Comitetului Executiv al O.I.P.C. – 
INTERPOL şi delegațiilor lor; membrilor personalului Secretariatului General; membrilor 
Comisiei de control al fişierelor INTERPOL şi persoanelor având atribuții oficiale în 
numele acesteia; translatorilor şi responsabililor cu minutele conferinței, angajați de 
către Secretariatul General; consilierilor organizației; observatorilor, experților şi altor 
persoane invitate de către organizație să participe la conferință; şi membrilor de familie 
care însoțesc participanții şi personalul celor de mai sus. Autoritățile guvernamentale 
competente din România vor emite gratis şi fără întârziere orice viză sau permise de 
intrare ori ieşire solicitate pentru persoanele care participă la cea de-a 43-a Conferință 
Regională Europeană INTERPOL. În sensul prezentului alineat şi al alineatului 6 de mai 
jos, o copie a listei participanților va fi înaintată autorităților române cu cel puțin 7 
(şapte) zile înainte de începerea conferinței regionale. 

România a ratificat Acordul INTERPOL privind privilegiile şi imunitățile 
participanților la cea de-a 43-a Conferință Regională Europeană 
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În Monitorul Oficial nr. 305 din 5 mai 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. M34/2015 al ministrului Apărării Naționale privind avansarea 
onorifică a veteranilor de război, cu prilejul zilei de 9 Mai – Ziua Victoriei 
Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Principalele prevederi 

� Cu prilejul zilei de 9 Mai – Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea 
Război Mondial, se avansează onorific în gradul următor ofițerii, maiştrii militari şi 
subofițerii în retragere, veterani de război, astfel: 

• ofițerii: 

� locotenent-coloneii/căpitan-comandorii, în gradul de colonel/comandor; 

� maiorii/locotenent-comandorii, în gradul de locotenent-colonel/căpitan-
comandor; 

� căpitanii, în gradul de maior/locotenent-comandor; 

� locotenenții, în gradul de căpitan; 

� sublocotenenții/aspiranții, în gradul de locotenent; 

• maiştrii militari: 

� maiştrii militari clasa I, în gradul de maistru militar principal; 

� maiştrii militari clasa a II-a, în gradul de maistru militar clasa I; 

� maiştrii militari clasa a III-a, în gradul de maistru militar clasa a II-a; 

� maiştrii militari clasa a IV-a, în gradul de maistru militar clasa a III-a; 

� maiştrii militari clasa a V-a, în gradul de maistru militar clasa a IV-a; 

• subofițerii: 

� plutonierii adjutanți, în gradul de plutonier adjutant principal; 

� plutonierii majori, în gradul de plutonier adjutant; 

� plutonierii, în gradul de plutonier major; 

� sergenții majori, în gradul de plutonier; 

� sergenții, în gradul de sergent major. 

� Maiştrilor militari principali şi plutonierilor adjutanți principali, în retragere, veterani de 
război, li se acordă gradul de sublocotenent/aspirant. 

� Caporalilor în retragere, veterani de război, li se acordă gradul de sergent. 

� Se înaintează în grad gradații şi soldații în retragere, veterani de război, astfel: 

• fruntaşii, în gradul de caporal; 

• soldații, în gradul de fruntaş. 

� Criteriul pentru avansarea onorifică îl reprezintă calitatea de veteran de război al celui 
de-al Doilea Război Mondial. 

� Centrele militare zonale, județene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua 
măsuri pentru înscrierea în livretele militare a gradelor în care au fost înaintați veteranii 
de război, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Avansarea onorifică a veteranilor de război cu prilejul zilei de 9 Mai 
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În Monitorul Oficial nr. 312 din 7 mai 2015 a fost publicat Comunicatul 
nr. 1/2015 al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar 
privind lista instituțiilor de credit participante la Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar. 

Principalele prevederi 

� Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştință lista institu-
țiilor de credit care participă la fond în condițiile şi limitele prevăzute de Ordonanța 
Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea şi funcționarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

I. Bănci — persoane juridice române 

1. ALPHA BANK ROMÂNIA — S.A. 

2. BANCA COMERCIALĂ CARPATICA — S.A. 

3. BANCA COMERCIALĂ FEROVIARA — S.A. 

4. BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA — S.A. 

5. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ — S.A. 

6. Banca de Export Import a României EXIMBANK — S.A. 

7. BANCA MILLENNIUM — S.A. 

8. BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢII — S.A. 

9. BANCA ROMÂNEASCĂ — S.A. — membră a Grupului National Bank of Greece 

10. BANCA TRANSILVANIA — S.A. 

11. Bancpost — S.A. 

12. BANK LEUMI ROMÂNIA — S.A. 

13. BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE — S.A. 

14. BRD — Groupe Société Générale — S.A. 

15. CEC BANK — S.A. 

16. CREDIT AGRICOLE BANK ROMÂNIA — S.A. 

17. CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) — S.A. 

18. GARANŢI BANK — S.A. 

19. IDEA BANK — S.A. 

20. LIBRA INTERNET BANK — S.A. 

21. MARFIN BANK (ROMÂNIA) — S.A. 

22. Nextebank — S.A. 

23. OTP BANK ROMÂNIA — S.A. 

24. PIRAEUS BANK ROMÂNIA — S.A. 

25. PORSCHE BANK ROMÂNIA — S.A. 

26. ProCredit Bank — S.A. 

27. Raiffeisen Banca pentru Locuințe — S.A. 

28. RAIFFEISEN BANK — S.A. 

29. UNICREDIT ŢIRIAC BANK — S.A. 

30. VOLKSBANK ROMÂNIA — S.A. 

II. Cooperative de credit — Case centrale 

1. BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP 

Care sunt instituțiile de credit participante la  
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
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În Monitorul Oficial nr. 313 din 7 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 43/2015 a Camerei Deputaților privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaților. 

Principalele prevederi: 

� Comisia de validare propune validarea mandatelor deputaților ale căror dosare sunt 
complete şi constată că alegerea respectivilor deputați a fost făcută în conformitate cu 
prevederile legale. 

� Validarea sau invalidarea mandatelor de deputat se face cu votul majorității deputaților 
prezenți. 

� După întrunirea legală a Camerei Deputaților şi validarea mandatului, fiecare deputat 
este obligat să depună declarația de avere şi declarația de interese, potrivit legii. 

� Deputații aleşi ca urmare a organizării unor alegeri parțiale au obligația să depună 
declarația de avere şi declarația de interese la începutul mandatului şi după validare, 
potrivit legii. 

� Deputații au obligația de a depune declarația de avere şi declarația de interese la 
începutul şi la încetarea mandatului, inclusiv dacă aceasta are loc înainte de termen. 

� Declarația de avere şi declarația de interese se completează personal, se datează, se 
semnează olograf şi se depun la persoana desemnată în acest scop de secretarul general 
al Camerei Deputaților, care eliberează dovada de primire. 

� Declarația de avere şi declarația de interese se publică pe site-ul Camerei Deputaților, 
potrivit legii. 

� Deputații au obligația de a actualiza anual declarația de avere şi declarația de interese, 
în condițiile legii. 

� Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputaților formate din cel puțin 10 
deputați. Ele se pot constitui din deputați care au candidat în alegeri pe lista aceluiaşi 
partid politic, a aceleiaşi formațiuni politice, pe listele unei alianțe politice sau alianțe 
electorale şi din deputați care au candidat ca independenți. Deputații care reprezintă 
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care au obținut mandatul de 
deputat în conformitate cu art. 62 alin. (2) din Constituția României, republicată, pot 
constitui un singur grup parlamentar. 

� Grupurile parlamentare ale unor partide politice care au fuzionat pe parcursul unei 
legislaturi constituie un singur grup parlamentar sub denumirea partidului nou-înființat 
prin fuziune, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti privind 
constituirea noului partid. 

� Deputații partidelor politice, formațiunilor politice, alianțelor politice sau ai alianțelor 
electorale, precum şi deputații independenți care nu întrunesc numărul necesar pentru 
a forma un grup parlamentar se pot reuni în grupuri parlamentare mixte ori se pot afilia 
altor grupuri parlamentare. 

� Deputații care părăsesc grupul parlamentar din care fac parte devin deputați neafiliați, 
dacă nu se afiliază unui alt grup parlamentar. Deputații rămaşi neafiliați nu îşi pot 
constitui un grup parlamentar. 

� În prima sa şedință, fiecare grup parlamentar, după constituire, procedează la 
desemnarea conducerii proprii alcătuite din lider şi, după caz, din unul sau mai mulți 
vicelideri şi unul sau mai mulți secretari. 

Regulamentul Camerei Deputaților a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 315 din 8 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
301/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor — 
Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcționare. 

Principalele prevederi 

� Romsilva are o structură centrală de conducere, coordonare, îndrumare şi control, 
organizată pe departamente, direcții, servicii, oficii, birouri şi alte compartimente 
organizatorice şi funcționale; denumirea, numărul, organizarea şi atribuțiile acestora se 
stabilesc prin hotărâre a consiliului de administrație. 

� Consiliul de administrație al Romsilva este numit, în condițiile prevăzute de lege, prin 
ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi are un 
număr de 7 membri. 

� Preşedintele consiliului de administrație este unul dintre administratori şi este ales prin 
vot secret de către aceştia. 

� Preşedintele consiliului de administrație nu poate fi numit şi director general. 

� Consiliul de administrație prezintă, potrivit reglementărilor în vigoare, autorității publice 
centrale care răspunde de silvicultură, la începutul fiecărui semestru, un raport asupra 
activității Romsilva desfăşurate în semestrul precedent. Totodată, la începutul fiecărui 
an, prezintă autorității publice centrale care răspunde de silvicultură programul de 
activitate al Romsilva, pe anul în curs. 

� Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor — 
Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcționare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Regulamentul de organizare şi funcționare a Regiei Naționale  
a Pădurilor — Romsilva a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — 
Codul muncii. 

Principalele prevederi 

� Alineatul (1) al articolului 137 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

• Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi 
duminica. 

Codul muncii a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
444/837/2015 al ministrului Finanțelor Publice şi al ministrului 
Fondurilor Europene privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 64/2009. 

Principalele prevederi 

� În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării, Ministerul Fondurilor 
Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional 
sectorial Transport, analizează necesarul de fonduri pentru cofinanțarea proiectelor din 
cadrul programului şi comunică Ministerului Finanțelor Publice, respectiv Autorității de 
certificare şi plată, Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare şi Direcției 
generale de programare bugetară, detalierea sumei primite suplimentar pe ordonatorii 
principali de credite beneficiari şi solicită Autorității de certificare şi plată virarea 
fondurilor în contul de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare 
fiscală al fiecărui ordonator principal de credite, după cum urmează:  

• al Ministerului Transporturilor, pentru cofinanțarea proiectelor ai căror 
beneficiari sunt cei prevăzuți la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

• al Ministerului Fondurilor Europene, pentru cofinanțarea proiectelor proprii 
finanțate din axa prioritară de asistență tehnică a acestui program; 

• al Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, pentru cofinanțarea 
proiectelor celorlalte categorii de beneficiari din cadrul Programului operațional 
sectorial Transport. 

� Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru 
Programul operațional sectorial Transport, comunică Ministerului Transporturilor, în 
cazul în care acesta este beneficiar de sume primite suplimentar de la Comisia 
Europeană în baza Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, în termenul menționat la alin. 
(4), suma ce urmează a fi virată de Autoritatea de certificare şi plată potrivit art. 2 alin. 
(1). 

� Autoritățile de management care gestionează programele operaționale pentru care 
primesc suplimentar sume potrivit art. 1 au obligația de a solicita ordonatorilor 
principali de credite ai ministerelor în cadrul cărora funcționează majorarea bugetelor, 
în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea în conturile de venituri bugetare 
a echivalentului în lei al sumelor menționate la alin. (1), prezentând acestora 
următoarele documente justificative: 

• comunicarea; 

• copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în 
care au fost încasate sumele virate de Autoritatea de certificare şi plată. 

� În cazul ordonatorilor principali de credite solicitarea se efectuează de către Direcția 
economică din cadrul Ministerului Transporturilor şi, respectiv, de către Autoritatea de 
certificare şi plată. 

Gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi  
utilizarea acestora pentru obiectivul convergență 
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În Monitorul Oficial nr. 304 din 5 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
3731/2015 al ministrului Educației şi Cercetării Ştiințifice privind 
aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru 
absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se 
pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaționale, precum şi 
pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere în 
universitățile din străinătate. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenții de liceu 
participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursu-
rile internaționale, precum şi pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admi-
tere în universitățile din străinătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat Sesiunea 16 mai—29 mai 2015 

 

16-17 mai 2015 Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen 

18-19 mai 2015 
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba 
A Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — 
proba В 

20-21 mai 2015 Evaluarea competențelor digitale — proba D 

22-23 mai 2015 
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — 
proba C 

25 mai 2015 Limba şi literatura română — proba E) a) — proba scrisă 

26 mai 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E) c) — proba scrisă 

27 mai 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării — proba E) d) — proba scrisă 

28 mai 2015 
Limba şi literatura maternă — proba E) b) — proba scrisă Afişarea rezultatelor până 
la ora 18 Depunerea contestațiilor (orele 18-20) 

29 mai 2015 Rezolvarea contestațiilor Afişarea rezultatelor finale 

A fost aprobat Calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 

În Monitorul Oficial nr. 308 din 6 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
291/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
864/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific 
compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul 
de agricultură ecologică”. 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015, beneficiarii eligibili prevăzuți la art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 864/2014 
privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat 
exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”, care nu au 
depus cererile pentru ajutorul de minimis în agricultură în termenul reglementat la 
art. 8 alin. (1), pot depune cereri pentru acordarea acestui ajutor de minimis, în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile şi cu 
respectarea procedurii prevăzute în H.G. nr. 864/2014. 

Ajutor specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale 
înregistrate în sistemul de agricultură ecologică 



 

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

 

13 

 
  

În Monitorul Oficial nr. 308 din 6 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
292/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.185/2014 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 

Principalele prevederi 

� Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pot fi nominalizate structuri din 
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care să îndeplinească funcția de 
organism intermediar pentru POP sau POPAM, autoritatea de management rămânând 
responsabilă pentru activitățile delegate. 

� Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza, în cadrul 
direcțiilor generale şi direcțiilor, servicii, birouri şi compartimente, în condițiile legii. 

� Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a 
ministerului de 4 secretari de stat. 

� Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM — PNDR este de maximum 206, inclusiv 
structurile județene de dezvoltare rurală. 

� Numărul de posturi stabilit pentru Direcția generală pescuit — Autoritate de 
management pentru POP — este de maximum 100, inclusiv structurile regionale. 

� Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităților 
aflate în subordinea acestuia este de 11.342, din care 866 — aparatul propriu al 
ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. 

� Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de 
minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

HG privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 309 din 6 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
882/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 
Documentului-cadru de implementare a Programului operațional 
sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Documentul-cadru de implementare a Programului operațional sectorial 
„Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

� La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene 
nr. 1.064/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului 
operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 773 şi 773 bis din 23 octombrie 2014, se abrogă. 

Implementarea Programului operațional sectorial  
„Dezvoltarea resurselor umane” 
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În Monitorul Oficial nr. 309 din 6 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
883/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea Ghidului 
solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de 
proiecte nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți” finanțată prin 
Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-
2013, domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la şcoală la viața 
activă”. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Ghidul solicitantului — Condiții specifice pentru cererea de propuneri de 
proiecte nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”, finanțată prin Programul 
operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de 
intervenție 2.1 „Tranziția de la şcoală la viața activă”, prevăzut în anexă. 

� Art. 2. Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 bis, care se 
poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 
Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

Ministrul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului 
 „Stagii de practică pentru studenți” 

În Monitorul Oficial nr. 312 din 7 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
711/2015 al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru 
modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru 
proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 
2007-2013. 

Principalele prevederi 

� Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind 
aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul 
Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

� În anexă, la punctul I „Cheltuielile eligibile generale ale proiectului”, subpunctul 1 va 
avea următorul cuprins: 

� 1. Cheltuieli privind plata salariilor, remunerațiilor şi primelor, inclusiv contribuțiile 
salariale suportate de către angajat şi angajator pentru echipa de implementare, astfel 
cum sunt menționate la art. 16 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul 
European pentru Pescuit prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007—2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv un manager de proiect, un contabil şi 
un expert de specialitate, în cadrul şi exclusiv pentru execuția proiectului, de la 
semnarea contractului de finanțare nerambursabilă până la depunerea ultimei cereri de 
rambursare. 

Cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul  
Programului Operațional pentru Pescuit 2007—2013 
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În Monitorul Oficial nr. 312 din 7 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
228/2015 al Consiliului Concurenței privind punerea în aplicare a 
Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare, funcționare şi procedură al Consiliului Concurenței, pus în 
aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenței nr. 101/2012. 

 

Principalele prevederi 

� Consiliul feroviar este constituit din 5 membri numiți prin ordin al preşedintelui 
Consiliului Concurenței. Consiliul feroviar este condus de un preşedinte, numit prin 
ordin de către Preşedintele Consiliului Concurenței dintre membrii Plenului Consiliului 
Concurenței, iar ceilalți 4 membri sunt specialişti cel puțin în unul din domeniile: 
economic, juridic, feroviar, administrație publică. 

� Membrii Consiliului feroviar sunt numiți pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului o singură dată. 

� În scopul asigurării desfăşurării activității Consiliului de supraveghere din domeniul 
feroviar, funcționează, în cadrul Consiliului Concurenței, Direcția de supraveghere 
feroviară care, în exercitarea atribuțiilor specifice, se subordonează direct Consiliului de 
supraveghere din domeniul feroviar. Preşedintele Consiliului Concurenței dispune 
asupra aspectelor de natură organizatorică şi de personal ale direcției, precum şi față de 
repartizarea fondurilor bugetare pentru aceasta. 

� În cadrul Direcției de supraveghere feroviară sunt încadrate aceleaşi categorii de 
personal ca şi în restul direcțiilor Consiliului Concurenței. Funcția publică de specialitate 
este cea de inspector de concurență. 

� În componența Direcției de supraveghere feroviară pot exista posturi la nivelul 
structurii teritoriale a Consiliului Concurenței 

Regulamentul de organizare, funcționare şi procedură 
al Consiliului Concurenței a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
101/2015 pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni. 

 

Principalele prevederi 

� Articolul 10 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 
republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

� Se instituie Ziua românilor de pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an în ultima 
duminică din luna mai. 

Legea privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 
 a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 309 din 6 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru şi carte 
funciară 2015-2023. 

 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Programul național de cadastru şi carte funciară 2015-2023, denumit în 
continuare Program național, gestionat, în condițiile legii, de către Agenția Națională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională. 

� Programul național poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. 

� Scopul Programului național constă în realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în 
sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii țări, în aplicarea 
dispozițiilor art. 9 alin. (11) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. 

� Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care 
include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare şi conştientizare 
publică a cetățenilor, identificarea imobilelor şi a deținătorilor, realizarea de măsurători 
cadastrale, colectarea actelor juridice de la deținători, integrarea şi prelucrarea datelor 
şi întocmirea documentelor cadastrale, afişarea publică a documentelor cadastrale, 
înregistrarea şi soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, 
actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărților funciare, în conformitate 
cu reglementările în vigoare. 

� Finanțarea Programului național se asigură din veniturile proprii ale Agenției Naționale, 
în condițiile legii. 

� Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acțiunilor din Programul 
național, sunt proprietarii, posesorii ori alți deținători ai imobilelor, identificați potrivit 
dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. f) din lege. 

� Principalele activități care se realizează potrivit legislației în vigoare, precum şi sumele 
estimate din venituri proprii ale Agenției Naționale pentru realizarea Programului 
național în perioada 2015-2023 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

� Desfăşurarea activităților Programului național se asigură conform unui plan de acțiuni 
anual, în limita fondurilor aprobate, potrivit legii. 

� Planul de acțiuni anual şi detalierea fondurilor alocate se aprobă de către Consiliul de 
administrație al Agenției Naționale prin hotărâre în conformitate cu reglementările în 
vigoare. 

� În aplicarea hotărârii consiliului de administrație se emite, potrivit competențelor 
legale, ordinul directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

� Acțiunile nefinalizate se includ în planul de acțiuni anual din anul următor. 

� Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor 
cu aceeaşi destinație, potrivit legii. 

A fost aprobat Programul național de cadastru şi carte funciară 2015-2023 
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În Monitorul Oficial nr. 309 din 6 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
293/2015 privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru 
compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în 
perioada ianuarie - august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal. 

 

Principalele prevederi 

� Hotărârea instituie o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamen-
tului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 
107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în 
sectorul agricol, denumit în continuare Regulament de minimis în sectorul agricol. 

� Schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

� Prevederile schemei de ajutor de minimis se aplică pentru toate suprafețele afectate 
de fenomene hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie - 
august 2014 şi dovedite prin procese-verbale de constatare a pagubelor produse. 

� Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică 
următoarelor categorii de ajutoare: 

• ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de 
produse cumpărate sau introduse pe piață; 

• ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte 
state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, 
ajutoarelor destinate înființării şi funcționării unei rețele de distribuție sau 
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

• ajutoarelor condiționate de utilizarea cu precădere a produselor naționale față 
de produsele importate. 

� Schema are ca scop acordarea de ajutoare de minimis întreprinderilor care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru 
compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada ianuarie - august 2014 asupra culturilor agricole/culturilor în 
spații protejate/plantațiilor pomicole/viticole. 

� Acordarea compensațiilor are la bază procesele-verbale de constatare a pagubelor 
produse. 
 
Beneficiari, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de 

acordare a ajutorului 
� Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/întreprinderile unice 

care exploatează culturi agricole/culturi în spații protejate/plantații pomicole/viticole, şi 
care, după caz: 

• depun cereri de ajutor în baza prezentei hotărâri, în calitate de producători 
agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis potrivit prevede-
rilor Legii nr. 145/2014; sau 

• au cereri de ajutor înregistrate la direcțiile pentru agricultură județene, respec-
tiv a municipiului Bucureşti, în baza H.G. nr. 865/2014 privind aprobarea sche-
mei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor 
hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie - august 2014 care se 
acordă în agricultură, în sectorul vegetal. 

Guvernul va acorda ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice 
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În Monitorul Oficial nr. 307 din 6 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
881/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 
Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru 
cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi“, 
domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale şi post-
doctorale în sprijinul cercetării“, finanțată prin Programul operațional 
sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007–2013. 

 

Principalele prevederi 

� Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 860/2015 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, Ghidului solicitantului – Condiții specifice pentru cererea de 
propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi“, domeniul major de 
intervenție 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării“ şi Ghidului 
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“, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 299 şi 299 bis din 30 aprilie 2015, se modifică după cum 
urmează: 

� La capitolul 4.5 „Cheltuieli eligibile“, paragraful „Decontarea costurilor salariate cu 
personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în 
limita unui procent de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului“ va avea 
următorul cuprins: 

• Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în 
managementul proiectului se va face în limita unui procent de 7% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar costurile salariale ale echipei de 
implementare nu trebuie să depăşească 20% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului. 

A fost aprobat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului  
„Sprijin pentru doctoranzi“ 

În Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015 a fostt publicată Circulara nr. 
17/2015 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de 
referință a Băncii Naționale a României. 

 

Principalele prevederi 

� Începând cu data de 7 mai 2015, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a 
României este de 1,75% pe an. 

BNR a stabilit nivelul ratei dobânzii de referință 
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În Monitorul Oficial nr. 315 din 8 mai 2015 a fost publicată Decizia nr. 
136 din 10 martie 2015 a  Curții Constituționale referitoare la excepția 
de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcționarea 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea din 12 iunie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 2.487/2/2014, Curtea de 
Apel Bucureşti — Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea 
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcționarea 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, excepție ridicată de CET 
Govora — S.A. din Râmnicu Vâlcea într-o cauză având ca obiect soluționarea unei 
acțiuni în anularea unui act administrativ emis de preşedintele Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei. 

� În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că dispozițiile 
legale criticate, referindu-se atât la actele administrative cu caracter individual, cât şi la 
cele cu caracter normativ, obstrucționează accesul liber la justiție garantat de art. 21 
alin. (1)-(3) din Constituție, deoarece impun un termen de 30 de zile pentru atacarea în 
justiție a celei din urmă categorii de acte administrative, în vreme ceart. 11 alin. (4) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevede că „actele administrative cu 
caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând”.  

� Mai arată că actul administrativ contestat în cauză, şi anume 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, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 735 din 28 noiembrie 2013, conținând norme cu caracter general destinate 
unei categorii de persoane (şi nu unor persoane anume determinate) îşi desfăşoară 
activitatea economică într-o anumită ramură, este un act administrativ cu caracter 
normativ. 

� Curtea de Apel Bucureşti — Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază 
că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece dispozițiile legale 
criticate nu îngrădesc accesul liber la justiție, ci reglementează un termen special în care 
acțiunea judiciară poate fi promovată. 

� Curtea Constituțională a decis admiterea excepției de neconstituționalitate ridicată de 
CET Govora — S.A. din Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 2.487/2/2014 al Curții de Apel 
Bucureşti - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi a constatat că prevederile 
art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea 
şi funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin care 
se stabileşte un termen pentru atacarea în contencios administrativ a actelor 
administrative cu caracter normativ emise de preşedintele Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei în exercitarea atribuțiilor sale, sunt 
neconstituționale. 

Curtea Constituțională: Prevederile art. 5 alin. (7) din O.U.G. nr. 33/2007 
sunt neconstituționale 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
 

  

20 

 
  

În Monitorul Oficial nr. 304 din 5 mai 2015 a fost publicată Decizia din 7 
octombrie 2014 a Secției a treia a Curții Europene a Drepturilor 
Omului cu privire la Cererea nr. 76.048/11 introdusă de Valeriu Marius 
Ielcean împotriva României. 

Principalele prevederi 

� În temeiul art. 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns că nu a beneficiat de un 
proces echitabil la instanțele naționale, întrucât i-a fost respinsă cererea de actualizare 
a cuantumului prejudiciului material şi moral cu rata inflației, pe baza constatării 
incorecte că nu a depus o astfel de cerere la instanță.  

� Mai mult, el s-a plâns că instanțele naționale nu au evaluat corect cuantumul 
prejudiciului moral şi material, care trebuia actualizat cu rata inflației, şi că procedurile 
din care a făcut parte au fost extrem de lungi. 
Capătul de cerere formulat în temeiul art. 6 din Convenție 

� Reclamantul s-a plâns de faptul că instanțele naționale i-au respins cererea de 
actualizare a cuantumului prejudiciului moral şi material cu rata inflației, bazându-se pe 
constatarea greşită că acesta nu a depus o astfel de cerere la dosar. Acesta a invocat 
art. 6 din Convenție 

� Curtea reaminteşte că art. 37 din Convenție prevede că poate, în orice stadiu al 
procedurilor, să decidă radierea unei cereri de pe rol în cazul în care circumstanțele 
conduc la una dintre concluziile specificate la lit. (a), (b) sau (c) a alin. 1 al acestui articol.  

� Curtea a stabilit într-un număr de cazuri, inclusiv cele formulate împotriva României, 
practica sa privind plângerile referitoare la încălcarea art. 6 § 1 din Convenție, din cauza 
neîndeplinirii de către instanțele interne a obligației lor de a examina în mod 
corespunzător solicitările, argumentele şi dovezile prezentate de către părți. 

� Curtea este satisfăcută că respectarea drepturilor omului aşa cum sunt definite în 
Convenție şi protocoalele la aceasta nu necesită continuarea examinării plângerilor cu 
privire la durata procedurilor . 

� Având în vedere acestea, a considerat potrivită radierea de pe rolul Curții a părții din 
cerere referitoare la respingerea cererii sale de actualizare a cuantumului prejudiciului 
material şi moral cu rata inflației, de către instanțele naționale, bazându-se pe 
constatarea greşită că nu a depus o astfel de cerere la dosar. 
Alte capete de cerere 

� Cu privire la celelalte plângeri ale reclamantului în temeiul art. 6 din Convenție, Curtea 
consideră că nu există nimic în dosar care să sugereze că prevederea invocată de către 
reclamant ar fi fost încălcată. În consecință, această parte a cererii este în mod vădit 
nefondată în sensul art. 35 § 3 din Convenție şi trebuie respinsă în temeiul art. 35 § 4 
din Convenție. 

� Curtea a luat act de termenii declarației Guvernului pârât, în ceea ce priveşte 
plângerea în temeiul art. 6 din Convenție cu privire la respingerea de către instanțele 
naționale a cererii reclamantului de actualizare a cuantumului prejudiciului moral şi 
material cu rata inflației, bazându-se pe constatarea greşită că acesta nu a depus o 
astfel de cerere la instanțe. 

� Curtea a decis să radieze această parte din cerere în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) 
din Convenție. Curtea a declarat inadmisibile celelalte capete de cerere. 

 A fost publicată decizia CEDO în cauza  
Valeriu Marius Ielcean împotriva României 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
� Propunere legislativă privind completarea art. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003 
� Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare sănătoasă a 

persoanelor cu vârsta sub 18 ani 
� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 46 din Legea 14/2003, Legea 

partidelor politice, republicată 
� 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 şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală 

� Proiect de Lege privind planificarea apărării 
� Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Cehe privind mormintele de război , semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2014 
� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția 

maternității la locurile de muncă 
� Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice şi a campaniilor electorale 
� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură 

Penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie, în vigoare din 1 februarie 2014 
� Proiect de Lege privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot în afara teritoriului 

României 
� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/2003, Legea partidelor 

politice, republicată 
� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele 

de stare civilă 
 
 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
� Propunere legislativă pentru înființarea ghişeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor 
� Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii locuinței nr. 114/1996 
� Propunere legislativă pentru completarea alin. (2) al art. 28 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice, republicată 
� Proiect de Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare şi folosire a steagurilor 
unităților administrative-teritoriale 
� Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție 
socială în perioada sezonului rece 
� Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune şi 
oraşe a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
� Proiect de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul 
funcționarului public parlamentar 
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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 
transportul 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 
certificarea 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 
localitaților 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 

O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 150 din 7 mai 2015 a fost publicată o informare privind un nou model de monedă 
euro destinat circulației. 
 

Țara emitentă: Malta 

Obiectul comemorării: Republica Malta, 1974 

Descrierea modelului: Moneda este ultima dintr-o serie de cinci care comemorează momente 
importante din istoria constituției malteze. Malta a fost declarată republică la 13 decembrie 1974, în 
urma unor modificări constituționale care au fost aprobate de Parlamentul Maltei cu o mare 
majoritate. Modelul reproduce o placă de marmură aplicată pe fațada palatului prezidențial din 
Valletta pentru a marca trecerea Maltei de la monarhie la republică. În colțul din dreapta sus, sub 
formă de semicerc, apare inscripția „MALTA – Republic 1974”. În partea de jos, anul „2015”. Inelul 
exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european. 

Numărul de monede care urmeaza sa fie emise: - 

Data emisiunii: septembrie 2015 

Rectificare la anunțul de concurs general EPSO/AD/301/15 — Administratori (AD 5) > anunțul inițial 
a fost publicat în JO C 92A din 19 martie 2015. Anunțul a fost publicat în Jo C 149A din 6 mai 2015. 
 

Rectificări:  
La pagina 1: în loc de: „Termenul-limită pentru înscriere: 21 aprilie 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora 
Bruxelles-ului”, se va citi: „Termenul-limită pentru înscriere: 22 aprilie 2015, ora 12.00 (după-amiaza), 
ora Bruxelles-ului”. 
La pagina 3: în loc de: „CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA? Vă puteți depune candidatura 
online pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu până la: 21 aprilie 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora 
Bruxelles-ului. ”, se va citi: „CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA? Vă puteți depune 
candidatura online pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu până la: 22 aprilie 2015, ora 12.00 (după-
amiaza), ora Bruxelles-ului. ” 
 
Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) > organizează concurs general în vederea 
constituirii unei liste de rezervă de 60 de candidați care au reușit la concurs , din rândul cărora Comisia 
Europeană va recruta noi funcționari publici în calitate de „administratori” (grupa de funcții AD). 
 

Conditii: Acest anunț de concurs, precum și Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale (JO C 
70 A din 27 februarie 2015 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) 
constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru această procedură de selecție. 
 

Înscriere: Candidaturile se depun online pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu.  
 

Termen-limită: 9 iunie 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.  

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie să cititi 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 146 din 4 mai 2015  a fost publicată ultima publicație CJUE.  
  

 

Jurisprudență europeană 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  

Soldații şi gradații profesionişti din MAI ar putea 
rămâne în activitate până la 55 ani 
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 6 mai un 
proiect de ordin  pentru modificarea Ordinului nr. 321/2007 
pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a 
unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților şi 
gradaților profesionişti. 

Conform proiectului, alin. (3) al art. 11 din Ordinul nr.  321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului 

Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților şi gradaților 
profesionişti (M.Of. nr. 728 din 26 octombrie 2007), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(3) Limita de vârstă până la care pot fi menținuți în activitate soldații şi gradații profesionişti din Ministerul 
Afacerilor Interne este de 55 de ani.” 

 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: legislatie@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 

Normele metodologice pentru acordarea unei zile libere pe an 
pentru îngrijirea sănătății copilului au fost elaborate 

Ministerul Sănătății a publicat pe data de 8 mai un proiect de 
hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a 
Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an 
pentru îngrijirea sănătății copilului. 

Conform dispozițiilor actului normativ, se acordă de către angajatorii publici și privați o zi lucrătoare 
liberă pe an, părinților sau reprezentanților legali ai copiilor, pentru îngrijirea sănătății copiilor. Sunt 
luați în considerare copiii minori, cu vârste cuprinse între 0-18 ani, aflați în îngrijirea și întreținerea 
părinților sau a reprezentanților legali. Persoanele prevăzute de actul normativ vor beneficia de una 
sau două zile lucrătoare libere pe an, în funcție de numărul de copii, fără obligația angajatorului de a 
plăti drepturile salariale aferente. Prin acordarea acestei zile lucrătoare libere, se asigură posibilitatea 
părinților sau reprezentanților legali ai copiilor, de a verifica anual starea de sănătate a copiilor minori.  
 
Angajatorii sunt obligați să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copiilor la solicitarea 
părinților sau reprezentanților legali ai copiilor. În cazul în care niciunul dintre părinți, respectiv dintre 
reprezentanții legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul 
calendaristic viitor. Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, 
ca și în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai mulți copii se acordă 
două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.  
 

Prin program se vor finanța scheme de granturi derulate de Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice și adresate liceelor și instituțiilor de învățământ superior de stat.” 
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa: legislatie@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Noi dispoziții privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

  

Ministerul Educației a publicat pe data de 8 mai un proiect de 
hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice şi a personalului didactic auxiliar din învățământul pre-
universitar de stat. 

Conform notei de fundamentare, în prezent un număr de aproximativ 65.000 de cadre didactice, 
din rândul personalului didactic de predare și personalului didactic auxiliar, efectuează zilnic 
naveta între localitatea de reședință și localitatea în care își desfășoară activitatea. Cea mai mare 
pondere din rândul cadrelor didactice ce efectuează zilnic naveta se înregistrează la unitățile de 
învățământ din mediul rural. În prezent decontarea navetei nu se face în mod unitar, iar pe de alta 
parte sunt numeroase sesizări primite de la de la cadrele didactice, ce intră în această categorie, cu 
privire la refuzul decontării contravalorii abonamentelor ori a sumelor cheltuite cu efectuarea 
navetei, de către unitățile de învățământ se face necesară impunerea cuprinderii în bugetul local a 
sumelor cu această destinație. 

 
Începând cu anul 2015, autoritățile administrației publice locale au obligația de a cuprinde în 
bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ 
special şi din centrele de resurse şi asistență educațională, care nu dispun de locuință în localitatea 
unde este situată unitatea de învățământ la care au postul. 

 
Vor fi stabilite:  

� mijloacele de transport pentru asigurarea deplasării cadrelor didactice şi a personalului 
didactic auxiliar din localitatea de domiciliu/ de reședință în localitatea în care se află 
situată unitatea de învățământ/de învățământ special/centre de resurse și asistență 
educațională;  

� procedura de fundamentare a necesarului de resurse financiare pe unitatea administrativ-
teritorială;  

� regulile pentru realizarea decontului cu naveta;  
� dreptul de control al autorităților administrației publice locale asupra unităților de 

învățământ referitor la modul de fundamentare şi de utilizare a resurselor financiare 
alocate pentru asigurarea navetei 

 
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
așteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 



 

   
Actele normative publicate 
- în forme actualizate și consolidate 
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• Decret pentru promulgarea Legii
termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite 
categorii de persoane; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legi
trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale 
a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ
consiliilor locale ale acestora; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind instituir
România. 

Decrete 
• Decret privind promulgarea Legii pentru 
nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri ştiințifice

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 137 alin. (1) 
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 
i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Decrete semnate 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 81/2014 pentru prorogarea unor 
termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind 
trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale 

Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale şi în administrarea 

• Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat 

• Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din 

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea 
nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri ştiințifice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 137 alin. (1) 
Codul muncii; 

n prezent sunt disponibile integral  
 

privind aprobarea O.U.G. nr. 81/2014 pentru prorogarea unor 
termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite 

i nr. 192/2010 privind 
trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale 

teritoriale şi în administrarea 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat 

ea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din 
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Contractul de fideiusiune 

Vă dorim lectură plăcută 

 

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

și prin această carte 

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

 

Contractul de fideiusiune - frumusețea şi complexitatea dreptului privat

Autor: Emöd Veress  

Contractul de fideiusiune 

Editura C.H. Beck, 2015 

 

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

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

Viziunea autorului 

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

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

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

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

a presei juridice din România. 
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frumusețea şi complexitatea dreptului privat 

monografic a contractului 

lansează o nouă colecţie: 

În materia contractului de fideiusiune se 
reflectă toată frumuseţea şi complexitatea 

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

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

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



 

   
Actele normative publicate 
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Cuvinte cheie / Câmpuri pre-definite

Pentru o cercetare exhaustivă nu sunt suficiente datele de identificare a unor decizii, ci este 
uneori nevoie de selectarea jurispruden
căutării exemplu de mai sus, care 
referire la insolvență.  

Instrumente de lucru 

• Câmpurile predefinite ale mă

instanță sau secție. Completează aceste câmpuri când 
jurisprudență o cauți.  

• Filtrare după dată – perioada de căutare poate fi stabilită în două moduri: indicând 
anul sau selectând perioada exactă (cu ajutorul câmpurilor 
doar câte o modalitate per căutare pentru a avea rezultate corecte!

• Cuvinte cheie – nu contează dacă scris cuvântul căutat cu sau fără diacritice. Legalis® 
va interpreta corect textul introdus. Este important să 

expresie, trebuie să folose

Căutări avansate în Legalis® - Solu

Actualizarea continuă a jurispruden
anumite spețe. Dar, nu este așa, pentru că există masca avansată de căutare, cu filtre speciale 
pentru deciziile instanțelor române.

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 integral 
i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Tutoriale Legalis® 

definite/ Filtre de căutare 

Pentru o cercetare exhaustivă nu sunt suficiente datele de identificare a unor decizii, ci este 
uneori nevoie de selectarea jurisprudenței în funcție de termeni juridici. A
căutării exemplu de mai sus, care îți arată cum se pot identifica spețele din 2014 care fac 

Câmpurile predefinite ale măștii – doar în jurisprudență este nevoie să cau
. Completează aceste câmpuri când știi exact care este instan

perioada de căutare poate fi stabilită în două moduri: indicând 
anul sau selectând perioada exactă (cu ajutorul câmpurilor De la / 
doar câte o modalitate per căutare pentru a avea rezultate corecte! 

nu contează dacă scris cuvântul căutat cu sau fără diacritice. Legalis® 
va interpreta corect textul introdus. Este important să știi că, dacă vrei să cau

să folosești ghilimelele simple. De exemplu: „executare silita

Soluții rapide de căutare în jurisprudența națională

Actualizarea continuă a jurisprudenței din Legalis® ar putea face mai dificilă identificarea unor 
țe. Dar, nu este așa, pentru că există masca avansată de căutare, cu filtre speciale 

țelor române. 

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  
 

Pentru o cercetare exhaustivă nu sunt suficiente datele de identificare a unor decizii, ci este 
ie de termeni juridici. Așa este și cazul 

ele din 2014 care fac 

ă este nevoie să cauți după 
știi exact care este instanța a cărei 

perioada de căutare poate fi stabilită în două moduri: indicând 
/ Până la). Folosește 

nu contează dacă scris cuvântul căutat cu sau fără diacritice. Legalis® 
că, dacă vrei să cauți o 

executare silita”. 

ții rapide de căutare în jurisprudența națională 

ar putea face mai dificilă identificarea unor 
țe. Dar, nu este așa, pentru că există masca avansată de căutare, cu filtre speciale 

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

sau prin email 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfoLEGALis 
selecție a nout

 
Informațiile 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea 
juridic și nici 
profesiei de avocat, completat
 

 

Produs al Editurii C.H. Beck
Str. Sergent Nuțu Ion nr. 2 
Tel: 021.4100847 
Fax: 021.4100848 
redactie@beck.ro 

Cărțile bune creează dependen

Găsiți-ne pe Web: 
www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
 

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

 

ALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizat
ie a noutăților legislative. 

iile din acest material nu constituie asisten
514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
i nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea 

profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat. 

Produs al Editurii C.H. Beck 

dependență! 

 

Contact 
InfoLEGALis România
E-mail: editor@infolegal.ro
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect
 
Georgiana Matache 
Editor 
 
Luminița Chițoran 
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n care este realizată o 

nu constituie asistență juridică în sensul 
i exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
de Statutul profesiei de avocat.  

nia 
editor@infolegal.ro 

Coordonator Proiect 

 


