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În Monitorul Oficial nr. 318 din 11 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1412/C/2015 al ministrului Justiției privind modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcționare a Ministerului Justiției, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011. 

Principalele prevederi 

� În cazul absenței din instituție, directorii şi ceilalți conducători ai compartimentelor din 
structura organizatorică a ministerului deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, 
atribuțiile care le revin unei persoane cu funcție de conducere din subordine sau, în lipsa 
acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuțiilor respective 
de către aceasta, unei persoane cu funcție de execuție din cadrul compartimentelor pe care 
le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens. 

� În cazul absenței din instituție, şefii de serviciu deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, 
atribuțiile care le revin unei persoane cu funcție de conducere din direcție sau, în lipsa 
acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuțiilor respective 
de către aceasta, unei persoane cu funcție de execuție din cadrul serviciilor pe care le 
coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens. 

� În cazul absenței din instituție, şefii de birou deleagă, cu avizul şefului ierarhic superior, 
atribuțiile care le revin unei persoane cu funcție de conducere din direcție sau, în lipsa 
acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuțiilor respective 
de către aceasta, unei persoane cu funcție de execuție din cadrul birourilor pe care le 
coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.” 

Direcția Națională de Probațiune 

� În cadrul ministerului funcționează Direcția Națională de Probațiune, structură cu 
personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi 
funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Activitatea Direcției Naționale de Probațiune este coordonată direct de către ministrul 
justiției. 

� Regulamentul de organizare şi funcționare a sistemului de probațiune se aprobă prin 
ordin al ministrului justiției. 

� Până la data operaționalizării departamentului cu atribuții de resurse umane din cadrul 
Direcției Naționale de Probațiune, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2015, Serviciul 
resurse umane din cadrul Direcției resurse umane din minister: 

• îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege referitoare la numirea, modificarea 
raporturilor de serviciu şi eliberarea din funcție a personalului de probațiune şi 
întocmeşte actele administrative de stabilire a drepturilor salariale ale acestuia; 

• îndeplineşte atribuțiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispozițiilor Legii nr. 252/2013privind organizarea şi funcționarea sistemului de 
probațiune, cu modificările ulterioare; 

• ține evidența personalului de probațiune şi gestionează dosarele profesionale ale 
acestuia. 

Regulamentul de organizare şi funcționare 
a Ministerului Justiției a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 319 din 11 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 11/2015 a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătoreşti privind 
aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2015 şi publicarea acestuia în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

� Prezenta hotărâre împreună cu Tabloul executorilor judecătoreşti se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

� Tabloul executorilor judecătoreşti va fi adus la cunoştința Ministerului Justiției, a tuturor 
camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curțile de apel, precum şi a executorilor 
judecătoreşti, prin grija Camerelor, ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

� Cabinetul preşedintelui, Direcția juridică şi Direcția economică — Serviciul IT vor urmări 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătoreşti a aprobat 
Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2015 

În Monitorul Oficial nr. 321 din 12 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 14/2015 a Consiliului de Mediere pentru publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizați. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor 
autorizați, întocmit de Consiliul de mediere, actualizat. 

� În anul 2015, Tabloul mediatorilor autorizați cuprinde două secțiuni, astfel: 

• Secțiunea 1 cuprinde mediatorii autorizați care îndeplinesc condițiile prevăzute de 
art. 23 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea activității 
de mediator, potrivit anexei nr. 1. 

• Secțiunea 2 cuprinde subsecțiunile: 

� mediatorii suspendați potrivit anexei nr. 2; 

� mediatorii fără formă de exercitare a profesiei, potrivit anexei nr. 3; 

� mediatorii autorizați care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 23 din Legea 
nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea 
activității de mediator, potrivit anexei nr. 4. 

� Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele nr. 1-4 se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 bis, care se poate achiziționa de la Centrul 
pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. 

Consiliul de Mediere a publicat Tabloul mediatorilor autorizați 
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În Monitorul Oficial nr. 321 din 12 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 24/2015 a Camerei Auditorilor Financiari din România pentru modi-
ficarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Audi-
torilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului 
public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014. 

Principalele prevederi 

� Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 
privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 
decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 şi 143 bis 
din 26 februarie 2015, se modifică şi se completează conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

� Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

� Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a 
Profesiei Contabile. 

Aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România 

În Monitorul Oficial nr. 327 din 14 mai 2015 au fost publicate 
Instrucțiunile nr. 45/2015 ale ministrului Afacerilor Interne privind 
Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile de formare 
profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne. 

Principalele prevederi 

� Se înființează Corpul instructorilor de ordine publică, denumit în continuare Corp, 
structură profesională în cadrul sistemului de învățământ, cu responsabilități şi 
competențe în procesul instructiv-educativ pentru formarea profesională a personalului 
Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI. 

Domeniul de reglementare 

� Prezentele instrucțiuni reglementează în cadrul MAI următoarele: 

• organizarea Corpului; 

• categoriile de personal din cadrul Corpului, funcțiile didactice şi condițiile 
generale pentru ocuparea acestora; 

• competențele, atribuțiile, responsabilitățile şi normele didactice ale 
instructorilor de ordine publică şi securitate națională, denumiți în continuare 
instructori; 

• perfecționarea pregătirii instructorilor. 

Organizarea Corpului 

� Corpul se organizează în cadrul instituțiilor de formare profesională inițială ale MAI, pe 
niveluri ale învățământului. 

Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile 
 de formare profesională inițială ale MAI 
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În Monitorul Oficial nr. 330 din 14 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
326/2015 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru 
Ministerul Public. 

Principalele prevederi 

� Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public se suplimentează cu 60 
de posturi de specialist. 

� Din cele 60 de posturi prevăzute anterior, 5 posturi revin Direcției Naționale 
Anticorupție şi 10 posturi Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizata şi Terorism. 

Guvernul a decis suplimentarea numărului maxim  
de posturi pentru Ministerul Public 

În Monitorul Oficial nr. 334 din 15 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 29/2015 a Consiliului de Mediere privind completarea 
Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului de mediere, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007. 

Principalele prevederi 

� Pentru implementarea Directivei 2013/11 /UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de 
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE 
(Directiva privind SAL în materie de consum) şi a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a 
litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a 
Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de 
mediere înființează Departamentul SAL-SOL în cadrul căruia va funcționa un grup de 
lucru pentru transpunerea acestora şi înființează Registrul Entităților SAL-SOL. 

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

În Monitorul Oficial nr. 335 din 15 mai 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 
10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

Principalele prevederi 

� Dacă procedura nu se finalizează cu selecția unui număr suficient de administratori, 
autoritatea publică tutelară poate desemna, prin decizie/ordin, administratori provizorii. 

� Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea 
prelungirii, pentru motive temeinice, până la completarea numărului de membri, fără ca 
durata mandatului administratorilor provizorii să depăşească 9 luni. 

O.U.G. privind guvernanța corporativă a 
 întreprinderilor publice a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 320 din 11 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
307/2015 privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au 
obținut premii, individual sau în cadrul unei echipe, la competiția NASA 
Ames Space Settlement Contest desfăşurată în anul 2015. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă acordarea de stimulente financiare fiecărui elev care a obținut premiu, 
individual sau în cadrul unei echipe, la competiția NASA Ames Space Settlement Contest 
desfăşurată în anul 2015, astfel: 

• Premiul I: 1.300 lei; 

• Premiul II: 850 lei; 

• Premiul III: 440 lei. 

� Sumele necesare acordării stimulentelor financiare se alocă din bugetul aprobat pe anul 
2015 Ministerului Educației şi Cercetării Ştiințifice, de la capitolul 65.01 „Învățământ”, 
titlul 57 „Asistență socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”. 

� Lista beneficiarilor stimulentelor financiare şi modalitatea de acordare a acestora se 
aprobă prin ordin al ministrului educației şi cercetării ştiințifice. 

Guvernul va acorda stimulente financiare elevilor care au obținut premii 
la competiția NASA Ames Space Settlement Contest 

În Monitorul Oficial nr. 320 din 11 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
309/2015 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua 
Eroilor - 21 mai 2015. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

� Prin grija Ministerului Afacerilor Interne, programul menționat la alin. (1) va fi difuzat 
instituțiilor prefectului. 

Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015 - Măsuri 
administrativ-organizatorice 

� Ministerul Apărării Naționale, prin unitățile, instituțiile de învățământ, cercurile şi 
bibliotecile militare, desfăşoară manifestări dedicate Zilei Eroilor: simpozioane, întâlniri 
cu istorici şi veterani de război, vizite la cimitire de onoare, mausolee şi monumente 
comemorative de război, expoziții de carte etc. 

� Ministerul Afacerilor Interne inițiază programe speciale pentru sărbătorirea Zilei 
Eroilor, organizează ceremoniale militare şi religioase şi asigură ordinea publică la locul 
de desfăşurare a activităților comemorative. 

Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015 
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În Monitorul Oficial nr. 320 din 11 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
903/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru punerea în aplicare 
a Memorandumului cu tema „Asigurarea condițiilor necesare derulării 
proiectelor finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea 
termenului de implementare”. 

Principalele prevederi 

� Prevederile privind durata maximă de implementare a proiectelor, aşa cum sunt 
specificate în ghidurile solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de 
proiecte nr. 123-184, finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea 
resurselor umane" 2007-2013, se anulează. 

� Pentru proiectele finanțate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-184, 
care sunt în implementare la momentul emiterii prezentului ordin, durata de 
implementare poate fi prelungită peste durata maximă de implementare prevăzută în 
ghidurile solicitantului Condiții specifice aplicabile, dar până la data-limită de 15 
decembrie 2015. 

� Prelungirea duratei de implementare se realizează prin act adițional la contractul de 
finanțare, depus de beneficiar la Direcția generală Autoritatea de management pentru 
Programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane (DG AM POSDRU)/ 
organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor 
umane (OI POSDRU) responsabil pentru gestiunea proiectului, în conformitate cu 
prevederile contractului de finanțare şi ale instrucțiunilor DG AM POSDRU. Beneficiarul 
finanțării nerambursabile va motiva corespunzător, în memoriul justificativ care înso-
țeşte propunerea de act adițional, solicitarea de prelungire a duratei de implementare a 
proiectului. 

� DG AM POSDRU şi Ol POSDRU responsabile pentru gestiunea proiectelor vor procesa 
cu celeritate propunerile de acte adiționale pentru prelungirea duratei de implementare. 

� Ministerul Fondurilor Europene, prin DG AM POSDRU, şi OI POSDRU responsabile pentru 
gestiunea proiectelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Asigurarea condițiilor necesare derulării proiectelor  
finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013 

În Monitorul Oficial nr. 333 din 15 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 38/2015 a Senatului României cu privire la Propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru 
plățile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2015 COM (2015) 
141 final. 

Principalele prevederi 

� Senatul României a examinat propunerea de Regulament COM (2015) 141 final şi a 
constatat că aceasta respectă principiul subsidiarității, iar în raport cu principiul 
proporționalității nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor, 
acesta fiind respectat în integralitate. 

Stabilirea ratei de ajustare prevăzute în  
Regulamentul pentru plățile directe 
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În Monitorul Oficial nr. 321 din 12 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1065/2015 al ministrului Finanțelor şi al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor privind procedurile 
simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 163/2015. 

Principalele prevederi 

� Până la data de 31 decembrie 2015, birourile vamale verifică autorizațiile pentru 
utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, emise anterior intrării în vigoare a 
prezentelor norme, în ceea ce priveşte categoriile de mărfuri pentru care se aplică 
procedurile simplificate de vămuire, precum şi condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească titularii autorizațiilor care au obținut scutire de la transmiterea notificării 
de sosire. 

ANAF a adus modificări Normelor privind  
procedurile simplificate de vămuire 

În Monitorul Oficial nr. 324 din 13 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
299/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 
174/2010 privind stabilirea formei şi conținutului permiselor de mic 
trafic de frontieră. 

Principalele prevederi 

� Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conținutului 
permiselor de mic trafic de frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 170 din 16 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Rubrici fața I 

� Titlul documentului: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ Numărul documentului: 
element tactil format din 9 caractere alfanumerice Numele: numele şi prenumele 
titularului, în această ordine, pe maximum două rânduri Valabil până la data de: data 
expirării permisului, în formatul ZZ.LL.AAAA 

� Locul emiterii şi data de începere a valabilității: numele misiunii diplomatice/oficiului 
consular a/al României unde a fost formulată cererea pentru eliberarea unui permis de 
mic trafic de frontieră, urmat de data în forma ZZ.LL.AAAA. 

� Tipul de permis: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ 
� Observații: în toate cazurile, se va insera textul: „Valabil numai împreună cu paşaportul 

seria … nr. …”: seria şi numărul paşaportului titularului. 
� Autoritatea emitentă: M.A.E. ROMÂNIA Fotografia 
� Semnătura titularului 
� După caz, se va introduce denumirea documentului în limba țării terțe. 

Rubrici fața a II-a 
� Data şi locul naşterii: data naşterii, în format ZZ.LL.AAAA, urmată de locul naşterii 
� Adresa: se va introduce adresa completă a titularului, pe maximum 3 rânduri. 
� Sexul: simbolizat prin litera F sau M 
� Cetățenia: se va introduce codul de 3 litere al statului a cărui cetățenie o deține titularul. 

Stabilirea formei şi conținutului permiselor de mic trafic de frontieră 
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În Monitorul Oficial nr. 325 din 13 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
484/2015 al ministrului Economiei, Comerțului şi Turismului privind 
aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din 
Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie 2015 - 31 
decembrie 2015. 

Principalele prevederi: 

� Titlul schemei de ajutor de minimis: „Participarea operatorilor economici la târguri şi 
expoziții internaționale în străinătate” 

� Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Participarea 
operatorilor economici la târguri şi expoziții internaționale în străinătate” (schema). 

� Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu 
respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 
1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

Scopul schemei 

� Scopul prezentei scheme este de a susține operatorii economici în procesul de 
promovare a exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea 
costurilor de participare la târguri comerciale în vederea lansării unui produs nou sau 
existent pe o piață nouă într-un alt stat membru sau într-o țară terță, în conformitate cu 
teza nr. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013. 

Obiectivele schemei 

� Obiectivele schemei sunt: 

• promovarea exportului; 

• îmbunătățirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe piețele 
externe; 

• îmbunătățirea accesului produselor şi serviciilor româneşti pe piețele externe. 

Necesitatea implementării schemei 

� Implementarea schemei este necesară pentru susținerea acțiunilor operatorilor 
economici pentru promovarea produselor şi serviciilor româneşti pe piețele externe de 
interes. 

Domeniul de aplicare 

� Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru promovarea exportului din toate 
domeniile, cu excepția: 

• ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în 
sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescăreşti şi de 
acvacultură; 

• ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul producției primare de produse agricole; 

• ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole. 

Au fost aprobate schemele de ajutor de minimis pentru acțiunile 
din Programul de promovare a exportului 
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În Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
528/2015 al ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Procedurii 
de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului 
de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligația de 
declarare. 

Principalele prevederi 

� Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire, potrivit prevederilor art. 
21 alin. (4) şi aleart. 117 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor 
plătite la bugetul de stat în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea 
realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligația de 
declarare, încasate de autoritățile şi instituțiile publice, altele decât cele prevăzute de 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de 
autoritățile şi instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la 
bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009privind reorganizarea 
unor autorități şi instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internațional. 

� Pentru restituirea sumelor, solicitanții vor depune la autoritatea sau instituția publică 
ce nu a realizat prestația solicitată ori la care au efectuat o plată în plus față de obligația 
legală o cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit, pentru care nu 
există obligația de declarare. 

� Cererea de restituire va fi însoțită de copii ale documentelor de plată ale solicitanților şi 
trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

• denumirea solicitantului; 

• codul de înregistrare fiscală; 

• domiciliul fiscal al solicitantului; 

• suma şi natura creanței solicitate la restituire; 

• codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se 
optează pentru restituirea sumei în numerar; 

• banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei; 

• datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta; 

• motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării şi 
documente justificative, dacă este cazul. 

� Autoritatea sau instituția publică verifică dacă prestația nu s-a realizat ori dacă plata a 
fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligația legală şi emite, în 
termen de 15 zile, o dispoziție de restituire, aprobată de conducătorul autorității sau 
instituției publice, al cărei model e prevăzut la anexa nr. 3 la ordin, prin care să se 
confirme sumele plătite în plus față de obligația legală sau necuvenit, după caz. 

� Autoritatea sau instituția publică verifică încadrarea în termenul legal de prescripție a 
dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză. 

Restituirea sumelor reprezentând taxe sau alte venituri  
ale bugetului de stat plătite în plus 
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În Monitorul Oficial nr. 330 din 14 mai 2015 a fost republicată Legea nr. 
69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege are ca obiective principale: 

• asigurarea şi menținerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparenței şi 
sustenabilității pe termen mediu şi lung a finanțelor publice; 

• stabilirea unui cadru de principii şi reguli pe baza căruia Guvernul să asigure 
implementarea politicilor fiscal-bugetare care să conducă la o bună gestiune 
financiară a resurselor; 

• gestionarea eficientă a finanțelor publice pentru a servi interesul public pe 
termen lung, asigurarea prosperității economice şi ancorarea politicilor fiscal-
bugetare într-un cadru durabil. 

� Dispozițiile prezentei legi se aplică autorităților, instituțiilor şi entităților publice şi/sau 
de utilitate publică prevăzute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
finanțate potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi altor entități clasificate în administrația publică conform Regulamentului (UE) 
nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind 
Sistemul european de conturi naționale şi regionale din Uniunea Europeană, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 26 iunie 2013. Principiile, 
obiectivele şi regulile politicii fiscal-bugetare 
Principiile politicii fiscal-bugetare 

� Guvernul României va defini şi va derula politica fiscal-bugetară pe baza următoarelor 
principii: 

• Principiul transparenței în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor fiscal-
bugetare şi derularea politicii fiscale şi bugetare 

� Guvernul şi autoritățile publice locale au obligația de a face publice şi de a menține în 
dezbatere un interval de timp rezonabil toate informațiile necesare ce permit evaluarea 
modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a stării 
finanțelor publice centrale şi, respectiv, locale. 

• Principiul stabilității 
� Guvernul are obligația de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure 

predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității 
macroeconomice. 

• Principiul responsabilității fiscale 
� Guvernul are obligația de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent şi de a 

gestiona resursele şi obligațiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să 
asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu şi lung. Sustenabilitatea 
finanțelor publice presupune ca, pe termen mediu şi lung, Guvernul să aibă posibilitatea 
să gestioneze riscuri sau situații neprevăzute, fără a fi nevoit să opereze ajustări 
semnificative ale cheltuielilor, veniturilor sau deficitului bugetar cu efecte 
destabilizatoare din punct de vedere economic sau social. 

Legea responsabilității fiscal-bugetare a fost republicată 
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În Monitorul Oficial nr. 331 din 14 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
104/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 
agricultură în perioada 2015—2020 şi pentru modificarea art. 2 din 
Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere 
în agricultură. 

Principalele prevederi 

� Prezenta ordonanță de urgență aprobă schemele de plăți, ca mecanisme de susținere 
şi de garantare a producătorilor agricoli şi a operatorilor economici, respectiv 
schemele de plăți directe şi ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură 
în perioada 2015—2020. 

� Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul 
anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro 
sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu activitate agricolă. 

� Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul 
anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro 
şi care nu sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului trebuie să 
furnizeze actul de înființare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din 
actul de înființare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care 
să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b). 

� În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajişti de către o asociație de 
crescători de animale, beneficiarii plăților pot fi: 

• asociația crescătorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care 
cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de 
către asociație, datele de identificare, codul de identificare al exploatației 
zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale şi 
suprafața care revine pe fiecare membru al asociației proporțional cu numărul 
de animale deținute şi hotărârea adunării generale a asociaților privind 
utilizarea fondurilor; 

• după un an de grație, asociațiile prevăzute anterior constituite în condițiile 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se vor transforma în grupuri de producători sau 
cooperative agricole conform prevederilor legislației în vigoare. 

� Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 74/2009 privind 
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de 
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, fermierii şi operatorii 
economici înregistrați în baza de date a APIA pot utiliza în activitatea agricolă şi cea de 
comerț exterior scrisori, garanții, credite, asigurări/asigurări de garanție şi altele 
asemenea, emise de instituția financiară nebancară şi de societatea de asigurare, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 
11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului şi 
al Consiliului în ceea ce priveşte agențiile de plăți şi alte organisme, gestiunea financiară, 
verificarea şi închiderea conturilor, garanțiile şi utilizarea monedei euro. 

Aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură 
 în perioada 2015—2020 
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În Monitorul Oficial nr. 333 din 15 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1017/2015 al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind 
înregistrarea operatori lor în agricultura ecologică. 

 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015, termenul de înregistrare se prelungeşte până la data de 30 iulie 
inclusiv. 

�  Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel: 

• personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea 
documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică; 

• prin asociațiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care 
îndeplinesc condițiile menționate la alin. (22), în situația în care operatorul 
optează pentru această variantă. Asociațiile pot înregistra operatorii prin 
depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor 
în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociației. 

Înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică 

În Monitorul Oficial nr. 335 din 15 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
110/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare. 

Principalele prevederi 

� Alineatele (1) şi (2) ale articolului 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente 
convenite cu organismele internaționale, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 
septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

� Ministerul Finanțelor Publice prezintă Guvernului rezultatele prioritizării până la data 
de 31 mai a fiecărui an, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor 
prioritizate. 

� Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanțelor Publice lista 
proiectelor de investiții publice prioritizate până cel târziu la data de 15 aprilie a 
fiecărui an. 

O.G. privind reglementarea unor măsuri bugetare a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 335 din 15 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
111/2015 pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. 

 

Principalele prevederi 

� Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare 
nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost 
contractate în anul bugetar în care se desfăşoară contractul. 

Regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

În Monitorul Oficial nr. 322 din 12 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
525/2015 al ministrului Finanțelor Publice şi al ministrului Fondurilor 
Europene pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului 
transporturilor şi al ministrului economiei şi finanțelor nr. 28/75/2008 
privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor 
finanțate prin Programul operațional sectorial „Transport” (POS-T) 
2007-2013. 

Principalele prevederi 

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare 4 „Asistență tehnică” a 
Programului operațional sectorial „Transport” (POS-T) 

� Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finanțate prin domeniul major de intervenție 1: 
Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul Programului 
operațional sectorial „Transport” (POS-T) 

Cheltuieli privind asigurarea şi dezvoltarea capacitații instituționale a Autorității de 
management pentru POS-T privind gestionarea POS-T 

� Cheltuieli privind achiziția de active fixe corporale: 

• cheltuieli privind achiziția mobilierului de birou, aparatură şi echipamente 
birotică pentru uzul personalului din cadrul Autorității de management pentru 
POS-T; 

• cheltuieli privind achiziția de sisteme de aer condiționat pentru spațiile în care 
îşi desfăşoară activitatea personalul din cadrul Autorității de management 
pentru POS-T, inclusiv cheltuieli privind service-ul şi întreținerea sistemelor 
achiziționate; 

• cheltuieli privind achiziția de echipamente informatice, de comunicații şi 
periferice de calcul pentru uzul personalului din cadrul Autorității de 
management pentru POS-T. 

� Cheltuieli privind achiziția de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind 
achiziția de aplicații informatice pentru uzul personalului din cadrul Autorității de 
management pentru POS-T. 

Cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul 
operațional sectorial „Transport” 2007-2013 
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În Monitorul Oficial nr. 323 din 13 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
102/2015 privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din 
România. 

 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege instituie a doua duminică din luna mai ca Zi Națională a Portului 
Tradițional din România. 

� Cu prilejul Zilei Naționale a Portului Tradițional din România se organizează activități 
sociale, spectacole şi concursuri cultural-artistice, prin care se evidențiază valorile 
inestimabile pe care le reprezintă costumele tradiționale specifice fiecărei zone, şi se 
difuzează, prin mijloacele de informare în masă, materiale ce vizează domeniile de 
interes ale tezaurizării patrimoniului cultural material şi ale patrimoniului cultural 
imaterial la nivel național. 

� Autoritățile administrației publice centrale şi locale, serviciile publice deconcentrate 
din subordinea acestora, cu atribuții în domeniile educației, culturii, cercetării, 
turismului, protecției mediului, sănătății şi finanțelor, pot acorda sprijin material, 
financiar şi logistic pentru organizarea sărbătorii Zilei Naționale a Portului Tradițional 
din România. 

� Fundațiile, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, ce au ca obiect de activitate 
promovarea culturii tradiționale, pot participa la organizarea manifestărilor culturale 
dedicate Zilei Naționale a Portului Tradițional din România, în colaborare cu instituțiile 
prevăzute anterior. 

� Muzeele de etnografie şi centrele pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiționale pot acorda asistență de specialitate şi pot monitoriza manifestările 
culturale, în vederea păstrării autenticității specificului etnografic al fiecărei zone. 

A fost instituită Ziua Națională a Portului Tradițional din România 

În Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai 2015 a fost publicată Circulara 
nr. 18/2015 a Băncii Naționale a României privind modificarea ratei 
rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă 
națională. 

 

Principalele prevederi 

� Începând cu perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 2015, rata rezervelor minime 
obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă națională cu scadența mai mică de 2 
ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în monedă națională cu 
scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd 
clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se 
stabileşte la un nivel de 8%. 

Rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti 
 în monedă națională a fost modificată 
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În Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai 2015 a fost publicată Circulara 
nr. 19/2015 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii 
penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă 
națională începând cu perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 2015. 

 

Principalele prevederi 

� Începând cu perioada de aplicare 24 mai–23 iunie 2015, rata dobânzii penalizatoare 
pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă națională este de 
5,00% pe an. 

Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii 

În Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai 2015 a fost publicată Circulara 
nr. 20/2015 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor 
plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 
24 aprilie–23 mai 2015. 

 

Principalele prevederi 

� Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie–23 mai 2015, ratele dobânzilor plătite la 
rezervele minime obligatorii sunt următoarele: 

• 0,23% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei; 

• 0,22% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro; 

• 0,08% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA. 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii 

În Monitorul Oficial nr. 330 din 14 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
728/2015 al MDRAP privind aprobarea Strategiei pentru integritate a 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice 2015–2020 şi 
a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru 
integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice 
2015–2020. 

 
Principalele prevederi 

� Se aprobă Strategia pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice 2015–2020 şi Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei 
pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice 2015–
2020, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 

� Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 bis, care 
se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome 
„Monitorul Oficial“. 

A fost aprobată Strategia pentru integritate a MDRAP 2015-2020 
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În Monitorul Oficial nr. 333 din 15 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 37/2015 a Senatului României  cu privire la Propunerea de Directivă 
a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea 
ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul 
fiscal – COM (2015) 135 final. 

Principalele prevederi 

� Senatul României consideră că: 

• nu există o evaluare a impactului şi a costurilor suplimentare care urmează să 
apară după intrarea în vigoare a acestei directive, întrucât transmiterea 
deciziilor fiscale emise în ultimii 10 ani prezintă multe inconveniente generate 
de formalizarea deciziilor doar pe format hârtie, în unele cazuri, iar 
transpunerea pe suport electronic necesită resurse importante; 

• este necesară adoptarea de măsuri pentru standardizarea comunicării 
informațiilor despre deciziile transfrontaliere, întrucât în prezent, conform 
textului în vigoare, schimbul de informații în domeniul deciziilor este spontan şi 
la latitudinea autorităților competente ale statului membru emitent. Acesta 
apreciază că pot exista pierderi fiscale în alt stat membru, pe baza dovezilor pe 
care le deține; 

• data de aplicare a acestei propuneri, respectiv 1 ianuarie 2016, este nefezabilă, 
pentru că procesul de transpunere al acestui proiect de directivă în legislația 
internă a fiecărui stat membru este un proces greoi şi care presupune 
parcurgerea unor etape; 

• nu există o fundamentare corespunzătoare a schimbului automat de 
informații între statele membre şi cele nemembre. 

Opinia Senatului cu privire la Propunerea de Directivă privind schimbul 
automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

În Monitorul Oficial nr. 329 din 14 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
3814/2015 al ministrului Educației şi Cercetării Ştiințifice privind 
sesiunea specială de evaluare națională 2015 pentru elevii din clasa a 
VIII-a, participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiadele 
şi concursurile internaționale. 

 
Calendarul sesiunii speciale de evaluare naţională 2015  

8 iunie 2015 Înscrierea la sesiunea specială a evaluării naționale 

9 iunie 2015 Limba şi literatura română — probă scrisă 

10 iunie 2015 Matematică — probă scrisă 

11 iunie 2015 Limba şi literatura maternă — probă scrisă 

11 iunie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 18) 

11 iunie 2015 Depunerea contestațiilor (orele 18-20) 

12 iunie 2015 Rezolvarea contestațiilor 

12 iunie 2015 Afişarea rezultatelor finale după contestații 

Ministerul Educației a aprobat Calendarul  
sesiunii speciale de evaluare națională 2015 
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În Monitorul Oficial nr. 326 din 13 mai 2015 a fost republicat 
Regulamentul/1994 al Camerei Deputaților. 

 

Constituirea Camerei Deputaţilor 

� Camera Deputaților nou-aleasă se întruneşte în ziua şi la ora stabilite prin actul de 
convocare emis de Preşedintele României, în conformitate cu prevederile Constituției 
României, republicată. 

� Până la alegerea Biroului permanent lucrările Camerei Deputaților sunt conduse de cel 
mai în vârstă deputat, în calitate de preşedinte de vârstă, asistat de cei mai tineri 4 
deputați, în calitate de secretari. 

� Imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către preşedintele de vârstă sau de către unul 
ori mai mulți secretari atrage de drept înlocuirea acestora cu deputatul cel mai în vârstă 
sau, după caz, cu cei mai tineri deputați din rândul celor prezenți. 

� În intervalul de timp prevăzut anterior nu pot avea loc dezbateri parlamentare, cu 
excepția celor care privesc validarea mandatelor de deputat. 

� Pentru validarea mandatelor, Camera Deputaților alege în prima sa şedință o comisie 
compusă din 30 de deputați, care să reflecte configurația politică a Camerei Deputaților, 
aşa cum aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare. 

� Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a mandatului Camerei 
Deputaților. 

� Numărul deputaților care vor fi desemnați în Comisia de validare de către fiecare grup 
parlamentar se stabileşte în funcție de proporția membrilor săi în numărul total al 
deputaților. 

� Propunerile pentru stabilirea numărului de deputați care revine fiecărui grup 
parlamentar se fac, în condițiile art. 13, de către liderii acestor grupuri şi se transmit 
secretarilor Camerei Deputaților. 

� Preşedintele de vârstă prezintă Camerei aceste propuneri în ordinea descrescătoare a 
numărului membrilor grupurilor parlamentare, iar plenul Camerei Deputaților 
hotărăşte asupra lor cu votul majorității deputaților prezenți. 

� Propunerile pentru componența nominală a Comisiei de validare se fac de către 
grupurile parlamentare, în limita numărului de locuri aprobat. 

� Componența Comisiei de validare este aprobată cu votul majorității deputaților 
prezenți. 

� Comisia de validare îşi alege un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, care 
alcătuiesc biroul comisiei, şi se organizează în 9 grupe de lucru, compuse din câte 3 
membri, cu respectarea proporției prevăzute la art. 4 alin. (1). 

� Biroul Comisiei de validare repartizează grupelor de lucru dosarele referitoare la 
alegerea deputaților, primite de la Biroul Electoral Central, cu excepția celor privind 
membrii grupelor de lucru. 

� Verificarea legalității alegerii deputaților care compun grupele de lucru se face de către 
biroul Comisiei de validare. 

 Regulamentul Camerei Deputaților a fost republicat 
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În Monitorul Oficial nr. 334 din 15 mai 2015 a fost publicată Decizia din 
20 ianuarie 2015 a Secției a Treia a Curții Europene a Drepturilor 
Omului cu privire la Cererea nr. 26.099/08 introdusă de Mihai Klepper 
Duță împotriva României. 

Principalele prevederi 

� Invocând art. 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns de durata nerezonabilă a 
procedurii penale inițiate împotriva sa, care în speță a fost de 9 ani şi 7 luni şi a implicat 
trei grade de jurisdicție. 

� Acest capăt de cerere a fost comunicat Guvernului. În urma unor negocieri nereuşite 
pentru soluționarea pe cale amiabilă, Guvernul a informat Curtea prin scrisoarea din 30 
mai 2014 că intenționează să formuleze o declarație în vederea rezolvării problemelor 
invocate în cerere. 

� Declarația era redactată după cum urmează: 

� „Guvernul declară — prin prezenta declarație unilaterală — că recunoaşte existența 
unei încălcări a art. 6 din Convenție care decurge din durata nerezonabilă a procedurii 
penale în care a fost implicat reclamantul. 

� Guvernul se declară dispus să plătească reclamantului, cu titlu de reparație echitabilă, 
suma totală de 2.160 EUR, sumă pe care o consideră rezonabilă în raport cu 
jurisprudența Curții. Această sumă, care va acoperi orice prejudiciu material şi moral, 
precum şi cheltuielile de judecată, va fi scutită de orice impozit. Aceasta va fi plătită în 
lei româneşti, la rata de schimb aplicabilă la data plății, în contul bancar indicat de 
reclamant, în termen de trei luni de la data notificării deciziei Curții pronunțate în 
conformitate cu art. 37 § 1 din Convenția europeană a drepturilor omului. În caz de 
neplată în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului 
menționat şi până la momentul plății efective a sumei respective, o dobândă simplă, la o 
rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală 
Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

� Guvernul solicită respectuos Curții să declare că nu mai este justificată continuarea 
examinării cererii şi să scoată cauza de pe rol în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din 
Convenție.” 

� În data de 21 august 2014, Curtea a primit de la reclamant o scrisoare prin care era 
informată că acesta acceptă condițiile din declarația Guvernului. 

În drept 

� Curtea consideră că, ținând seama de aprobarea expresă de către reclamant a 
condițiilor din declarația formulată de Guvern, este necesar să considere că s-a ajuns la 
o soluționare pe cale amiabilă între părți. 

� Prin urmare, Curtea ia act de soluționarea pe cale amiabilă la care au ajuns părțile. 
Aceasta consideră că soluționarea rezultă din respectarea drepturilor omului, astfel cum 
sunt recunoscute prin Convenție şi protocoalele sale, şi nu constată, de altfel, niciun 
motiv care să justifice continuarea examinării cererii, În consecință, se justifică 
scoaterea cauzei de pe rol. 

� Astfel, în unanimitate, Curtea a decis scoaterea cererii de pe rol, în conformitate cu 
art. 39 din Convenție. 

 A fost publicată Decizia CEDO în cauza  
Mihai Klepper Duță împotriva României 
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În Monitorul Oficial nr. 334 din 15 mai 2015 a fost publicată Decizia nr. 
259 din 8 aprilie 2015 a  Curții Constituționale referitoare la cererea de 
soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre 
Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi 
Justiție şi Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi 
Parlamentul României, respectiv Camera Deputaților şi Senatul, pe de 
altă parte, cerere formulată de Preşedintele României. 

 

Principalele prevederi 

� Prin cererea cu nr. CP1/1.163 din 26 martie 2015, Preşedintele României a solicitat 
Curții Constituționale să se pronunțe asupra existenței unui conflict juridic de natură 
constituțională între Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 
şi Justiție şi Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi Parlamentul României, 
respectiv Camera Deputaților şi Senatul, pe de altă parte. 

� În motivarea sesizării, Preşedintele României arătă că, prin Decizia Curții 
Constituționale nr. 392/2007referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate 
a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 15 mai 
2007), Curtea Constituțională a statuat că, de regulă, hotărârile Parlamentului se adoptă 
cu majoritate simplă de voturi, dacă Legea fundamentală nu prevede altfel.  

� În acelaşi sens se menționează şi Decizia Curții Constituționale nr. 990/2008 privind 
constituționalitatea dispozițiilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului 
(publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 22 octombrie 2008) — 
referitor la majoritatea necesară adoptării hotărârilor Senatului privind cererile de 
urmărire penală în cazul senatorilor care sunt sau au fost membri ai Guvernului. 

� Prin această decizie, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea 
prevederilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului, statuând că cererile anterior 
menționate se aprobă printr-o hotărâre a Senatului, cu votul majorității senatorilor 
prezenți, întrucât Constituția nu prevede în această situație o altă majoritate necesară 
adoptării acestui tip de hotărâri. 

� Curtea Constituțională a constatat că nu există un conflict juridic de natură 
constituțională între Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 
şi Justiție şi Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi Parlamentul României, 
respectiv Camera Deputaților şi Senatul, pe de altă parte, generat de omisiunea 
Camerei Deputaților şi a Senatului de a modifica dispozițiile art. 24 din Legea nr. 
96/2006 privind Statutul deputaților şi al senatorilor, respectiv dispozițiile art. 173 din 
Regulamentul Senatului. 

CC: Nu există un conflict juridic de natură constituțională între PICCJ, 
CSM şi Parlamentul României 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea apiculturii nr. 383/2013 

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

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000 

� Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi ex-
ploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 

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

� Propunere legislativă privind abrogarea art. 15 din O.G. nr. 29/2013 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2005 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 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 completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 
militare 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

� Propunere legislativă privind modificarea şi proiectului de lege privind normativele de personal 
pentru unitățile administrativ-teritoriale şi instituțiile publice 

� Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educației naționale nr. 
1/2011 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 68 al Legii educației naționale nr. 1/2011 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorgani-
zare la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Programul „Pericles 2020” a fost extins și la alte statele membre neparticipante 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 121 din 14 mai 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/768 de extindere la 
statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. 331/2014 de instituire a unui program 
de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii 
(programul „Pericles 2020”). 
 

Aplicarea Regulamentului nr. 331/2014 se extinde la statele membre, altele decât statele membre par-
ticipante, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. (a) din Regulamentul nr. 974/98. Autoritățile naționale 
competente din statele membre menționate la alin. (1) sunt considerate ca fiind organisme eligibile 
pentru finanțare în înțelesul art. 5 din Regulamentul nr. 331/2014. Regulamentul intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării în JOUE și se aplică de la 1 ianuarie 2014.  
 
Comitetul pentru ocuparea forței de muncă a fost instituit 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 121 din 14 mai 2015 a fost publicată Decizia (UE) 2015/772 de constituire a Comite-
tului pentru ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2000/98/CE. 
 

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă are caracter consultativ, cu scopul de a promova coordo-
narea între statele membre a politicilor lor privind ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă, 
în deplină conformitate cu tratatul și ținând seama în mod corespunzător de competențele instituțiilor 
și organismelor Uniunii. Fiecare stat membru și Comisia desemnează doi membri ai comitetului. De ase-
menea, fiecare stat membru și Comisia pot desemna doi membri supleanți. Decizia 2000/98/CE se abrogă 
de la data primei reuniuni a comitetului care are loc după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Reuniunea 
respectivă are loc cel târziu la patru luni de la data adoptării prezentei decizii. 
 
Comitetul pentru protecție socială a fost instituit 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 121 din 14 mai 2015 a fost publicată Decizia (UE) 2015/773 de instituire a Comite-
tului pentru protecție socială și de abrogare a Deciziei 2004/689/CE. 
 

Comitetul pentru protecție socială are caracter consultativ, pentru promovarea cooperării în domeniul 
politicilor de protecție socială între statele membre și cu Comisia, în deplină conformitate cu tratatul și 
luând în considerare competențele instituțiilor și organismelor Uniunii. Fiecare stat membru și Comisia 
desemnează doi membri ai comitetului. De asemenea, fiecare stat membru și Comisia pot desemna doi 
membri supleanți. Decizia 2004/689/CE se abrogă de la data primei reuniuni a comitetului care are loc 
după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Reuniunea respectivă a comitetului are loc cel târziu la patru 
luni de la data adoptării prezentei decizii. 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 155 din 11 mai 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
 

 

Jurisprudență europeană 
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  Jurisprudență europeană 
 

� Hotărârea Tribunalului în cauzele T-511/09 și T-162/10 Niki Luftfahrt GmbH/Comisia 
 

Tribunalul respinge acțiunile companiei aeriene Niki Luftfahrt împotriva preluării Austrian 
Airlines de către Lufthansa și împotriva ajutorului de restructurare acordat în favoarea 
Austrian de Austria în acest context. Niciunul dintre argumentele înaintate de Niki nu permite 
repunerea în discuție a autorizării acestei concentrări și a acestui ajutor, acordate de Comisie 
sub rezerva unor condiții. 

� Hotărârea CJUE în cauza cauza C-392/13 Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental SA, 
Fondo de Garantia Salaria 
 

Definiția dată de legea spaniolă concedierii colective este contrară dreptului Uniunii. Regle-
mentarea spaniolă introduce „întreprinderea” ca singur element de referință, ceea ce poate 
împiedica procedura de informare și de consultare prevăzută de dreptul Uniunii, în condițiile 
în care, dacă unitatea ar fi fost reținută drept element de referință, concedierile ar fi trebuit 
calificate „concedieri colective”. 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  

Serviciul „Spațiul privat virtual” ar putea fi extins și la 
alte documente 
 
Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 12 mai un proiect de 
ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin 
mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de 
Administrare Fiscală și persoanele fizice, aprobată prin Ordinul nr. 
1154/2014 (Monitorul Oficial nr. 646 din 2 septembrie 2014). 

Conform referatului de aprobare, MFP propune includerea în lista documentelor emise de 
organul fiscal și comunicate contribuabilului, la cererea acestuia, a următoarelor documente: 
� Certificatul de atestare fiscală prevăzut de Ordinul nr. 752/2006 al MFP, privind aprobarea pro-

cedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certifi-
catului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările și 
completările ulterioare; 

� Adeverința de venit prevăzută de Ordinul nr. 193/2009 al preşedintelui ANAF pentru aproba-
rea modelului şi conținutului formularelor „Adeverință de venit” şi „Cerere de eliberare a unei 
adeverințe de venit” pentru persoane fizice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
De asemenea, având în vedere că termenul limită pentru depunerea declarației privind veniturile re-
alizate în România și al cererii privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual 
este 25 mai, precum și faptul că este fezabilă extinderea sistemului informatic MFP propune inclu-
derea îi lista documentelor emise de persoana fizică și comunicate organului fiscal și al următoarelor 
documente: 
� Declarație privind veniturile realizate în România (formular 200) aferentă veniturilor 

realizate începând cu anul 2014; 
� Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile 

din salarii și asimilate salariilor (formular 230) aferentă impozitului anual datorat începând 
cu anul 2014; 

� Declarație privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferentă veniturilor 
realizate începând cu anul 2015.” 

 
Au fost aduse unele modificări ale procedurii în ceea ce privește modul de solicitare al certificatului 
de atestare fiscală și adeverinței de venit prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”. Astfel, 
pe de o parte, s-a reglementat faptul că aceste documente, comunicate prin intermediul serviciului 
„Spațiul privat virtual”, sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, atașat sau li s-a 
asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electro-
nică, republicată și, pe de altă parte, s-a reglementat faptul că orice instituție publică, autoritate pu-
blică, sau oricare altă persoană poate verifica conținutul sau validitatea acestor documente comuni-
cate prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”. 

 
De asemenea, a fost completată procedura în ceea ce privește condițiile de depunere a declarații-
lor fiscale prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”. În plus, s-a reglementat și faptul că 
pentru accesarea serviciului „Spațiul privat virtual”, persoana fizică trebuie să accepte termenii și 
condițiile de utilizare ale acestui serviciu, în caz contrar cererea fiind respinsă.  
 
� 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. 
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MFP propune îmbunătățirea funcționării Fondului de garantare a asiguraților 

  

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 12 mai un proiect de 
lege privind Fondul de garantare a asiguraților. 

Conform notei de fundamentare, proiectul de lege cuprinde dispoziții referitoare la: definirea 
termenilor și expresiilor utilizate în cuprinsul acestuia; legitimarea procesuală (care poate fi data 
numai prin dobândirea de către Fond a personalității juridice); resursele financiare și modalitatea 
de utilizare a acestora; procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile Fondului; 
conducerea și administrarea Fondului; sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prevederilor prezen-
tului act normativ; dispozițiile care se abrogă la data intrării în vigoare a acestui act normativ. 
 
 Prin acest proiect, se are în vedere ca Fondul de garantare a asiguraților să fie constituit ca 
persoană juridică de drept public. Fondul va fi administrat de un Consiliu de administrație format 
din 5 membri, dintre care 3 numiți de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, unul 
dintre aceștia fiind numit Președintele Consiliului de administrație și 2 numiți de Ministerul 
Finanțelor Publice. Conducerea executivă va fi asigurată de un director general. Sunt prezentate 
atât atribuțiile Consiliului de administrație cât și cele ale directorului general. 
  
� 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. 

Regulamentul concursului sau examenului pentru ocuparea funcției 
de inspector antifraudă ANAF ar putea suferi modificări  

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 12 mai un proiect de 
hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului 
de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției 
publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, aprobat prin H.G. nr. 677/2013. 

Conform notei de fundamentare, scopul principal al proiectului de act normativ este de a modifica 
şi completa H.G. nr. 677/2013 în vederea eliminării problemelor identificate în domeniul organizării 
concursului de promovare în funcțiile publice de conducere de inspector şef antifraudă.  
 
De asemenea, se are în vedere eliminarea unor neconcordanțe din punct de vedere terminologic 
între diferite dispoziții ale actului normativ care face obiectul modificării şi completării. Se apreciază 
crearea premiselor organizării în bune condiții a concursurilor de promovare în funcțiile publice de 
conducere de inspector şef antifraudă, asigurând condițiile dezvoltării carierei funcționarilor publici 
care îndeplinesc cerințele legale.  
 
De asemenea, eliminarea altor deficiențe de ordin procedural are drept impact aplicarea în mod 
unitar a dispozițiilor H.G. nr. 677/2013 cu beneficii directe asupra funcționarilor publici. 
 
� 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. 
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Unele obligații fiscale ar putea fi anulate 

 
  

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 13 mai un proiect de 
lege privind anularea unor obligații fiscale. 

Conform expunerii de motive, se propun următoarele măsuri:  
1. Anularea diferențelor de impozite și taxe, precum și a accesoriilor aferente acestora, stabilite ca 
urmare a reîncadrării/reconsiderării de către organul fiscal a unor operațiuni/activități/tranzacții, 
aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 și neachitate la data intrării în vigoare a actului 
normativ. De asemenea se propune ca, pentru aceeași perioadă, organul fiscal să nu reconsidere/ 
reîncadreze activitatea desfăşurată şi să nu se mai emită decizie de impunere. 
 

2. Anularea diferențelor de obligații fiscale principale şi/sau obligațiile fiscale accesorii stabilite de orga-
nul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării su-
melor reprezentând indemnizație primită pe perioada delegării și detașării de către angajații care efec-
tuează transport internațional, precum şi a celor plătite de către agenții de muncă temporară, aferente 
perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015. De asemenea, se propune ca pentru aceeași perioadă să nu 
se recalifice sumele de această natură iar organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere. 
 

3. Anularea diferențelor de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de 
proprietate intelectuală, precum şi a obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de orga-
nul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depășirii plafo-
nului și neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată și neachitate până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. De asemenea, se propune ca pentru aceeași perioadă organul fiscal să nu 
mai emită decizie de impunere. În cazul în care contribuabilul și-a exercitat dreptul de deducere, po-
trivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere 
organul fiscal nu anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal 
anulează doar obligațiile fiscale accesorii aferente diferențelor de taxă pe valoarea adăugată. 
 

4. Anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizie de impunere emisă şi 
comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuției 
de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară, aferentă 
perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014 şi neachitată până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. De asemenea, se propune ca pentru aceeași perioadă organul 
fiscal să nu mai emită decizie de impunere. Aceste măsuri urmează a fi aplicate și pentru anul fiscal 
2015. Se propune aplicarea unui tratament similar persoanelor care nu au avut niciun venit dar au 
fost obligate la plata CASS pentru o bază minimă de impozitare. Se prevede păstrarea calității de 
asigurat pentru persoanele cărora li se anulează obligațiile neachitate sau nu li se stabilesc obligații 
de plată, dupa caz. Măsurile de anulare mai sus propuse asigură premisele menținerii în activitate a 
unor contribuabili pentru care au fost stabilite obligații fiscale de natura celor ce fac obiectul 
prezentei legi în cuantum mare şi prin recuperarea cărora s-ar putea ajunge intrarea în insolvență/ 
faliment a contribuabililor în cauză cu consecințe sociale și economice negative. De asemenea sunt 
evitate multitudinea de litigii care pot fi costisitoare atât pentru contribuabilii contestatori cât și 
pentru organele fiscale.  Totodată, măsurile propuse sunt de natură a corecta unele inechități pentru 
trecut, însă pentru viitor, situațiile ce au generat astfel de inechități trebuie înlăturate prin 
clarificarea legislației (modificarea şi completarea Codului fiscal (Legea nr. 571/2003), Codului muncii 
(Legea nr. 53/2003), Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății etc.). 
  
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
așteptate pe adresa de e-mail dezbateri_publice@minind.ro, în 10 zile de la publicare. 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

27 

Decrete semnate 
 

 
 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 10 mai ca zi de sărbătoare națională; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergență; 

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002, 
privind organizarea şi funcționarea Poliției Române; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din O.G. 
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 
de energie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 

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

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii 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; 
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Amortizarea explicată pe înțelesul tuturor

Vă dorim lectură plăcută 

 

Problema amortizării, în general, şi a celei 
dintre problemele cele mai dificile cu care se confruntă contribuabilii
şi organele fiscale, şi aceasta din cauza numeroaselor şi a gravelor

neînțelegeri, confuzii, ambiguități şi chiar contradicții existente
în şi între prevederile legale care o reglementează.
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Totul despre amortizarea contabilă și fiscal
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Problema amortizării, în general, şi a celei degresive, în special este una
roblemele cele mai dificile cu care se confruntă contribuabilii

şi organele fiscale, şi aceasta din cauza numeroaselor şi a gravelor
neînțelegeri, confuzii, ambiguități şi chiar contradicții existente

prevederile legale care o reglementează.

Lucrarea de față este integrată în colecția Praxis 
fiscal, născută ca o adaptare la cerințele 
crescânde ale sistemului fiscal din România, 
caracterizat prin numeroase şi dese schimbări la 
nivelul legislației. Concepută pentru a fi un 
instrument de lucru util practicianului în 
activitatea sa zilnică, lucrarea prezintă 
metodologia legală şi corectă de calcul a 
amortizării contabile şi fiscale, cu accent pe 
amortizarea degresivă. 

Sunt prezentate necorelările şi prevederile 
neclare, confuze şi contradictorii exi
actele normative în materie şi sunt incluse 
numeroasele tabele şi note explicative. Prin 
exemplele de calcul al amortizării prezentate, 
autorii oferă soluțiile practice, menite să 
răspundă întrebărilor născute din aplicarea 
concretă a prevederilor legale. 
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Masca avansată de căutare pentru jurispruden

În Legalis® sunt disponibile peste 8.000 de decizii al

penal, atât codul penal din 1968, cât 

Conexiunile dintre documente 

Cea mai rapidă metodă de a găsi jurispruden

măștii avansate de jurisprudență, respectiv a câmpului 

de identificare ale actului normativ 

Caută sau tasta Enter. Legalis® va interpreta datele introduse 

linkuri către articole din Codul penal. 

Sfat! Introdu textul Noul cod penal

pentru acest act.  

Pentru o mai bună afișare a rezultatelor, recomandăm selectarea valorii „

mijloc, după realizarea căutării.  

Nu uita! Dacă te interesează doar jurispruden

Cuprinsul Legalis® secțiunea Buletinul Casa

Hotărâri ale instanțelor române.

Conexiuni în Legalis® - Jurispruden

În tutorialul de astăzi vom exemplifica modalitatea recomandată de căutare a jurispruden
Legalis® cu referire la Codul penal din 1968.

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® 
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sunt disponibile peste 8.000 de decizii ale instanțelor române care fac referire la Codul 
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Dacă te interesează doar jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție

Buletinul Casației. Jurisprudența I.C.C.J. se regăsește și în secțiunea

țelor române. 

Jurisprudența pe vechiul Cod penal 
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