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În Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
572/2015 al ministrului Finanţelor Publice pentru modificarea şi 
completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 1.154/2014. 

Principalele prevederi 

� Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele 
fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului 
«Spaţiul privat virtual». În acest caz nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a 
actului administrativ fiscal. 

� În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a 
serviciului «Spaţiul privat virtual» cererea se respinge. 

� Informaţiile opţional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, 
prin poştă electronică sau prin aplicaţia Notif. 

� În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a 
serviciului «Spaţiul privat virtual» cererea se respinge. 

� Toate documentele puse la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spaţiul 
privat virtual» sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, ataşat sau li s-a 
asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată. 

� În situaţia în care persoana fizică solicită completarea secţiunii D din certificatul de 
atestare fiscală «Alte menţiuni» cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care le are de 
încasat de la autorităţile contractante, prin excepţie de la art. 1 alin. (21) din Ordinul nr. 
752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală 
pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a 
modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta 
depune documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul 
sumelor certe, lichide şi exigibile pe care persoana fizică le are de încasat de la acestea, în 
original, la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală.  

� Informaţiile astfel înscrise la această secţiune sunt valabile numai dacă coincid cu datele 
înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante. 

� Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică îi 
prezintă documentele comunicate prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» 
poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a 
semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001.  

� Informaţii ajutătoare sunt publicate în acest scop pe site-ul internet al Autorităţii Naţionale 
de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii Online, urmărind instrucţiunile pentru 
validarea semnăturii. 

� Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană la care persoana fizică 
doreşte să depună certificatul de atestare fiscală sau adeverinţa de venit comunicate prin 
intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» poate verifica şi descărca conţinutul 
documentului accesând aplicaţia informatică pusă la dispoziţia publicului în acest scop pe 
site-ul internet al ANAF în secţiunea Servicii Online, folosind numărul de înregistrare al 
documentului şi codul numeric personal al persoanei fizice. 

Procedura de comunicare prin mijloace electronice 
 între ANAF şi persoanele fizice 
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În Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru 
modificarea şi completareaLegii nr. 11/1991 privind combaterea 
concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei. 

Principalele prevederi 

� Inspectorii de concurenţă pot solicita întreprinderilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, 
precum şi persoanelor fizice informaţiile şi documentele care le sunt necesare pentru 
soluţionarea sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială, indicând temeiul legal, 
scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de lege. 

� Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
prevăzute de prezenta lege se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. 

� Orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct instanţelor de judecată 
competente pentru încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială, pentru 
acoperirea prejudiciilor patrimoniale şi morale suferite ca urmare a unei practici de 
concurenţă neloială, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalităţi în faţa Consiliului 
Concurenţei. 

� Acţiunile izvorând dintr-o practică de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului 
locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului; în lipsa unui 
sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului. 

� În vederea prevenirii unei pagube iminente, instanţele judecătoreşti competente pot 
dispune, în procedură de urgenţă, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa 
unor practici comerciale neloiale, încetarea, respectiv interzicerea acestora până la 
soluţionarea cauzei. 

� În cazul în care instanţa a dispus încetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurenţă 
neloială, iar hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura a rămas definitivă, 
autoritatea naţională de concurenţă va asigura, la cererea persoanei care a formulat 
cererea de chemare în judecată, publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat, 
care trebuie să cuprindă sediul şi celelalte date de identificare ale întreprinderii, practica de 
concurenţă neloială săvârşită, precum şi măsurile dispuse de instanţă. 

� Pe cheltuiala persoanei vinovate, instanţa poate dispune publicarea hotărârii 
judecătoreşti, total sau parţial, într-un ziar de largă circulaţie. 

� La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial, instanţa poate dispune măsuri de 
interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea 
ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci 
când informaţia protejată a devenit publică. 

� Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen sau în 
comisii. Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii 
membrilor în funcţie, dar nu mai puţin de 3 dintre aceştia şi adoptă hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi. Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor. 
Plenul adoptă hotărâri asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, la 
solicitarea preşedintelui. 

Legea privind combaterea concurenţei neloiale a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 353 din 22 mai 2015 a fost republicată Legea nr. 
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

Principalele prevederi 

� Deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi 
exercită suveranitatea, în condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile ţării. 

� În exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 

� Orice mandat imperativ este nul. 

Validarea şi regimul mandatului 

� Deputaţii şi senatorii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei 
din care fac parte, sub condiţia validării alegerii şi a depunerii jurământului. 

� Validarea mandatului de deputat sau de senator se face în conformitate cu prevederile 
regulamentului fiecărei Camere. 

� Jurământul 

� După constituirea legală a Camerei Deputaţilor şi a Senatului, fiecare deputat şi fiecare 
senator depune în faţa plenului Camerei din care face parte, întrunită în şedinţă 
solemnă, jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor: 

„Jur credinţă patriei mele România; 

Jur să respect Constituţia şi legile ţării; 

Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, 
suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; 

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; 

Aşa să mă ajute Dumnezeu. ” 

� Jurământul de credinţă se poate depune şi fără formula religioasă, care se înlocuieşte 
cu formula: 

„Jur pe onoare şi conştiinţă” 

� şi aceasta prefaţează jurământul. 

� Jurământul scris se rosteşte solemn, se semnează de fiecare deputat sau senator şi se 
încredinţează spre păstrare preşedintelui Camerei. 

� Refuzul de a depune jurământul de credinţă atrage de drept invalidarea mandatului, de 
care plenul Camerei ia act. 

� Deputaţii şi senatorii aleşi ca urmare a organizării unor alegeri parţiale pentru ocuparea 
locurilor vacantate pe parcursul unei legislaturi vor depune jurământul de credinţă după 
validarea mandatelor, potrivit aceleiaşi proceduri şi cu aceleaşi consecinţe juridice. 

Declaraţia de avere şi declaraţia de interese 

� După întrunirea legală a Camerelor şi validarea mandatului, fiecare deputat şi fiecare 
senator este obligat să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese, potrivit 
legii. 

� Deputaţii şi senatorii aleşi ca urmare a organizării unor alegeri parţiale au obligaţia să 
depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese la începutul mandatului şi după 
validare, potrivit legii. 

Legea privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor a fost republicată 
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În Monitorul Oficial nr. 336 din 18 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
3751/2015 al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice de aprobare a 
Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a 
structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul 
naţional de învăţământ superior. 

Principalele prevederi 

� Scopul prezentei metodologii-cadru reglementează procesul de constituire şi de alegere 
a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul universităţii, al facultăţilor şi 
departamentelor. 

� Principiile care stau la baza procesului de stabilire şi de alegere a structurilor şi 
funcţiilor de conducere sunt următoarele: 

• principiul legalităţii; 

• principiul autonomiei universitare; 

• principiul transparenţei; 

• principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului 
academic; 

• principiul reprezentativităţii pe facultăţi, departamente, secţii/linii de predare, 
programe de studii, conform Cartei universitare; 

• principiul respectării normelor etice şi deontologice. 
� Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere se 

organizează după cum urmează: 

• începând cu nivelul de bază pentru constituirea structurilor de conducere; 

• începând cu nivelul superior în procesul de ocupare a funcţiilor de conducere, cu 
excepţia alegerii directorului de departament care se realizează în aceeaşi 
şedinţă cu alegerea consiliului departamentului. 

� În conformitate cu prevederile art. 207 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, în procesul de stabilire şi de alegere a 
structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul universităţii, al facultăţilor şi al 
departamentelor trebuie să se respecte principiul reprezentativităţii pe facultăţi, 
departamente, secţii/linii de predare, programe de studii, după caz, principiu stabilit prin 
Carta universitară. 

� În vederea asigurării respectării principiului reprezentativităţii, instituţiile din sistemul 
naţional de învăţământ superior organizează alegerile pe circumscripţii stabilite conform 
metodologiilor interne de alegeri. 
Structuri de conducere — constituire 

� Consiliul departamentului este format din cadre didactice şi de cercetare titulare, în 
calitate de membri. 

� Au dreptul de a alege membrii consiliului departamentului toate cadrele didactice şi de 
cercetare titulare din departament. 

� Alegerea membrilor Consiliului departamentului se face prin vot universal, direct şi 
secret al cadrele didactice şi de cercetare titulare din departament. 

� Consiliul facultăţii este format din maximum 75% reprezentanţi ai cadrelor didactice şi 
de cercetare titulare din facultate şi din minimum 25% reprezentanţi ai studenţilor din 
facultate. 

� Au dreptul de a alege membrii Consiliului facultăţii — reprezentanţi ai cadrelor 
didactice şi de cercetare titulare — cadrele didactice şi de cercetare titulare din 
facultate. 

Alegerea structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din 
sistemul naţional de învăţământ superior 
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În Monitorul Oficial nr. 337 din 18 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
844/2015 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de 
stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii – PC 001. 

Principalele prevederi 

� ISC este autoritatea de supraveghere a pieţei pentru toate produsele pentru 
construcţii, cu excepţia echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor – 
echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, 
pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii. 

� ISC îşi îndeplineşte sarcinile în mod independent, obiectiv, imparţial şi nepărtinitor. 

� Activităţile de supraveghere a pieţei constau în: 

• monitorizarea, prin sondaj, a produselor introduse/puse la dispoziţie pe piaţă în 
corelare cu cerinţele legislative şi/sau ale specificaţiilor tehnice aplicabile; 

• dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea conformităţii, atunci când 
sunt constatate abateri. 

Atribuţiile specifice ale autorităţii de supraveghere 
 a pieţei produselor pentru construcţii 

În Monitorul Oficial nr. 340 din 19 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
322/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de 
prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 
Guvernului. 

Principalele prevederi 

� Impactul asupra sarcinilor administrative: 

• se va cuantifica impactul net al sarcinilor administrative, evidenţiindu-se atât 
costurile administrative generate de noul act normativ sau de modificarea 
legislativă, cât şi costurile administrative eliminate; 

• simplificarea procedurilor administrative. 

� Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

• se va prezenta rezultatul cu privire la aplicarea testului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, precum şi avizul obţinut în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, de la Grupul pentru evaluarea 
impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, 
anterior transmiterii actului spre avizare pe circuitul interministerial; 

• se va indica procentul pe care îl deţin întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul 
afectat de măsura legislativă, precum şi impactul acesteia asupra activităţilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul respectiv. 

Conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a 
 proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului 
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În Monitorul Oficial nr. 339 din 18 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
113/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementează finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, precum şi controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. 

� Principiile finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale sunt 
următoarele: 

• principiul legalităţii; 

• principiul egalităţii de şanse; 

• principiul transparenţei veniturilor şi cheltuielilor; 

• principiul independenţei partidelor politice şi a candidaţilor faţă de finanţatori; 

• principiul integrităţii competiţiei politice şi electorale. 

� Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt: 

• cotizaţii ale membrilor de partid; 

• donaţii, legate şi alte liberalităţi; 

• venituri provenite din activităţi proprii; 

• subvenţii de la bugetul de stat; 

• împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice. 

� Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte autentice 
notariale, sub sancţiunea nulităţii absolute, însoţite de documente de predare-primire, 
în contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora. 

� Termenul de restituire nu poate fi mai mare de 3 ani. 

� Împrumuturile în bani şi restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar. 

� Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut anterior se pot 
constitui în donaţii numai cu acordul părţilor şi numai dacă nu s-a atins în anul respectiv 
plafonul pentru donaţii prevăzut la art. 5 alin. (1), până la concurenţa acestui plafon. 

� Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază minime brute pe 
ţară se supun condiţiilor de publicitate prevăzute la art. 9. 

� Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alianţe politice sau electorale şi 
candidaţi independenţi către persoane fizice sau juridice este interzisă. 

� Partidele politice şi organizaţiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la 
nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia de a-şi organiza contabilitate 
proprie, conform reglementărilor contabile aplicabile. 

� Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice şi ale organizaţiilor teritoriale ale 
acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul 
în România şi în numerar potrivit legii. 

Legea privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 342 din 19 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
564/2015 al MFP pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 
664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care 
desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele 
decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României. 

Principalele prevederi 

� Datele în care au loc şedinţele Comisiei se afişează pe pagina de internet a Ministerului 
Finanţelor Publice, după fiecare şedinţă a Comisiei, pentru luna următoare. 

� Direcţia de specialitate va pune la dispoziţia membrilor Comisiei, cu cel puţin două zile 
lucrătoare înaintea şedinţei, ordinea de zi, documentaţiile aferente şi nota de 
prezentare, ordinea de zi fiind afişată şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor 
Publice, cu respectarea termenului prevăzut mai sus. 

� Pe ordinea de zi se înscriu numai solicitările cu documentaţii complete, care au fost 
depuse la registratura Ministerului Finanţelor Publice, cu cel puţin 10 zile lucrătoare 
înainte de data şedinţei Comisiei. 

� Direcţia de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, 
declaraţii sau informaţii atât de la entităţi, cât şi de la alţi operatori economici sau alte 
instituţii ale statului. În aceste situaţii, Comisia amână luarea oricărei decizii până la 
primirea documentelor, declaraţiilor sau informaţiilor solicitate. 

� Nu se acordă autorizaţie de schimb valutar în cazul în care: 

• entităţile înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat, 
conform certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent; 

• împotriva reprezentanţilor legali, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor 
entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar 
pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, s-a pronunţat o 
hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o infracţiune săvârşită 
cu intenţie, la care a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea şi pentru care nu a 
intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străin; 

• administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care deţin părţi 
sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar 
semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, au fost condamnaţi pentru spălare 
de bani, terorism ori finanţarea terorismului, atât pe plan intern, cât şi 
internaţional. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii 
care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un 
acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, se va 
lua în considerare inclusiv situaţia în care persoanele fizice care controlează ori 
deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect, au 
fost condamnate pentru infracţiunile menţionate anterior; 

• acţionarii semnificativi/asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un 
procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei 
în vigoare, precum şi administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au 
deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori 
reprezentanţi legali ai unei entităţi a cărei autorizaţie de schimb valutar a fost 
anulată sau revocată de Comisie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să 
curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas 
definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data 
hotărârii judecătoreşti definitive. 

Autorizarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar 
pe teritoriul României 
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În Monitorul Oficial nr. 343 din 19 mai 2015 a fost publicată 
Instrucţiunea nr. 1/2015 a Autorităţii de Supraveghere Financiară 
pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară 
nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare 
financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate 
de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor 
şi Investiţiilor Financiare. 

Principalele prevederi: 

� Începând cu data de 1 ianuarie 2016, entităţile autorizate, reglementate şi 
supravegheate de ASF — SIIF, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, 
societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii 
centrali, casele de compensare/contrapărţi centrale, operatorii de piaţă/sistem şi Fondul 
de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entităţi, vor ţine evidenţa 
contabilă în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, 
adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea 
standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS. 

� Entităţile menţionate anterior vor organiza şi vor conduce contabilitatea, începând cu 
data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor IFRS, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor 
contabile emise de ASF — SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei 
instrucţiuni, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile. 

� Începând cu exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) 
vor întocmi şi vor publica potrivit legii situaţiile financiare anuale individuale şi 
consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română. 

� Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) vor 
organiza evidenţa contabilă în baza prevederilor Regulamentului Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a 
IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate 
şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011. 

� Situaţiile financiare anuale individuale aferente exerciţiului financiar al anului 2015 se 
întocmesc în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 
4/2011, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011. 

� Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se utilizează conturile 
cuprinse în Planul de conturi prevăzut în Reglementările contabile emise de ASF—SIIF 
pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucţiuni. 

� Persoanele menţionate anterior răspund potrivit responsabilităţilor şi competenţelor 
alocate în cadrul entităţii pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile, inclusiv 
retratările şi reclasificările corespunzătoare, după caz.  

� Răspunderea persoanelor prevăzute anterior va viza şi asigurarea exactităţii şi realităţii 
datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale individuale. 

� Entităţile vor întocmi un document care să reflecte rezultatele retratării, cu explicaţiile 
necesare privind natura acestora, inclusiv modul de transpunere a sumelor cuprinse în 
conturile prevăzute prin reglementările menţionate anterior. 

Aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară 
 de către entităţile autorizate de ASF 
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În Monitorul Oficial nr. 346 din 20 mai 2015 a fost republicat Ordinul nr. 
41/2014 al MFP privind reglementarea procedurii de raportare a unor 
indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu 
capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de 
autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de 
transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform 
art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. 

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor economici care sunt organizaţi şi 
funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de 
stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, a Legii 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
fondurilor de garantare care primesc finanţări de la bugetul de stat, până la radierea din 
registrul comerţului, după cum urmează: 

• regiilor autonome înfiinţate de stat şi societăţilor/companiilor naţionale, 
societăţilor comerciale la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de stat 
este de peste 50% inclusiv; 

• regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale şi societăţilor 
comerciale la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de stat şi/sau de 
una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale este de peste 50% inclusiv; 

• regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care persoanele juridice 
menţionate la lit. a) şi b) sau instituţiile publice centrale şi/sau locale sunt 
acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, după caz; 

• institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice; 

• fondurilor de garantare care primesc finanţări de la bugetul de stat. 

� Operatorii economici au obligaţia transmiterii periodice a indicatorilor economico-
financiari cuprinşi în anexele nr. 1–8 ale formularului S1001, publicat pe site-ul 
www.mfinante.gov.ro. 

� Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1001 şi serviciile portalului 
e-guvernare.ro. Formularul S1001 se semnează cu semnătura electronică. 

� Operatorii economici au obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a 
asigura în timp util posesia şi valabilitatea semnăturii electronice. 

� Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice se publică spre consultare ghidul de completare 
şi transmitere a formularului S1001. 

� Toate raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la 
sfârşitul perioadei de raportare şi au acelaşi conţinut economic cu indicatorii economici 
cuprinşi în bugetele de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare. 

Procedura de raportare a unor indicatori economico-financiari de către 
operatorii economici cu capital deţinut de autorităţile publice 
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În Monitorul Oficial nr. 349 din 20 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completareaLegii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali. 

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementează regimul alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale — consilii locale, consilii judeţene, primari şi preşedinţi ai consiliilor 
judeţene. 

� Consiliile locale, consiliile judeţene şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat. 

� Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza 
scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale. 

� Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
primarul general al municipiului Bucureşti se aleg pe circumscripţii electorale, prin 
scrutin uninominal. 

� Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot 
indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale. 

� Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale şi la primari, precum şi cele 
privitoare la circumscripţiile electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al 
municipiului Bucureşti se aplică în mod corespunzător şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi primarului general al municipiului Bucureşti, precum şi 
circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti, dacă nu se dispune altfel. 

� Cetăţenii români exercită, în mod egal, drepturile electorale, fără privilegii şi fără 
discriminări. 

� Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate prevăzut la art. 127. 
� Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei 

care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. 
� Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, precum şi a primarului, fiecare 

alegător are dreptul la câte un singur vot. 
� Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea 

administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau 
reşedinţa, după caz. 

� Au dreptul de a fi aleşi consilieri şi primari cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, 
până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă 
asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României, 
republicată. 

� Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale în care urmează să fie alese. 

� La sectoarele municipiului Bucureşti pot candida şi pot fi alese persoanele care au 
domiciliul în municipiul Bucureşti, indiferent de sector. 

� Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de 
a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea 
prevederilor prezentei legi. 

� Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi în funcţia de primar, consilier local şi 
consilier judeţean. 

A fost publicată Legea privind alegerea  
autorităţilor administraţiei publice locale 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

1111
 

  

În Monitorul Oficial nr. 350 din 21 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1643/C/2015 al ministrului Justiţiei pentru aprobarea Regulamentului 
de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Principalele prevederi 

� Direcţia Naţională Anticorupţie este organizată ca structură cu personalitate juridică 
în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este specializată 
în combaterea infracţiunilor de corupţie, potrivit legii. 

� Direcţia Naţională Anticorupţie are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită 
atribuţiile pe întreg teritoriul României, prin procurori specializaţi în combaterea 
infracţiunilor de corupţie. 

� Direcţia Naţională Anticorupţie este înfiinţată şi funcţionează potrivit dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională 
Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

� Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
conduce Direcţia Naţională Anticorupţie, prin intermediul procurorului şef al acestei 
direcţii. 

� Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
soluţionează conflictele de competenţă apărute între Direcţia Naţională Anticorupţie şi 
celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public, conform legii. 

� Direcţia Naţională Anticorupţie este independentă în raport cu instanţele 
judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte 
autorităţi publice, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea 
respectării acesteia. 

Conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

� Direcţia Naţională Anticorupţie este condusă de un procuror şef, asimilat prim-
adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, ajutat de 2 procurori şefi adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

� În activitatea sa procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este ajutat de 2 
consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

� Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie reprezintă această direcţie în 
relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi cu orice persoane juridice ori fizice, din ţară 
sau din străinătate. 

� În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
emite ordine cu caracter intern. 

� Secţiile sunt conduse de procurori şefi, ajutaţi de procurori şefi adjuncţi, iar serviciile şi 
birourile sunt conduse de procurori şefi servicii, respectiv birouri. 

� Secţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie sunt organizate ierarhic. Personalul din cadrul acestora este subordonat 
procurorului şef al direcţiei, secţiei, serviciului sau biroului, după caz. 

A fost aprobat Regulamentul de ordine interioară al 
 Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
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În Monitorul Oficial nr. 353 din 22 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 39/2015 a Senatului  României cu privire la Documentul comun de 
consultare al Comisiei Europene şi al Înaltului Reprezentant al UE 
pentru afaceri externe şi politică de securitate — Către o nouă politică 
europeană de vecinătate — JOIN (2015) 6 final. 

 

Principalele prevederi 

� Senatul salută consultarea amplă „Către o nouă politică europeană de vecinătate” 
propusă de Comisia Europeană şi de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
Afaceri Externe şi Politică de Securitate; salută evaluarea asupra politicii de vecinătate 
pe care comisarul Johannes Hahn o realizează, consideră că o nouă abordare este mai 
mult decât necesară evaluând experienţele din ultimii 12 ani şi exprimă încrederea în 
rezultatele concrete şi mai pragmatice ale acestei consultări şi în etapele care urmează. 

� Susţine abordarea strategică a PEV, noua politică va trebui să depăşească cadrul 
conceptual, stabilind obiective concrete. Din aceeaşi perspectivă strategică, Senatul 
României a susţinut ratificarea acordurilor de asociere ale Georgiei, Republicii Moldova 
şi Ucrainei, Parlamentul României fiind primul dintre parlamentele statelor membre 
care a finalizat procesul de ratificare. 

� Felicită aceste ţări pentru eforturile intense depuse şi încurajează parcursul lor 
european mai departe, pe baza progreselor înregistrate de fiecare, către deschiderea 
negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, încurajează eforturile 
Georgiei, Republicii Moldova şi Ucrainei în realizarea reformelor şi consolidarea statului 
de drept care să le permită, pe baza evoluţiilor proprii, calea spre integrarea în Uniunea 
Europeană. 

� Remarcă reformele extrem de profunde, extrem de ambiţioase cerute Republicii 
Moldova, Ucrainei şi Georgiei prin acordurile de asociere, chiar din această etapă de 
asociere, fără ca aceste ţări să aibă măcar statutul de ţări candidate. Remarcă faptul că, 
anterior, unele dintre aceste reforme au fost făcute de actuale state central-europene 
când erau deja state candidate în procesul de negociere. Însă statele membre au cerut 
reforme intense ţărilor din vecinătatea estică, înainte chiar de fi candidate la aderare 
sau, mai mult, chiar înainte de a fi parteneri asociaţi. Semnalează riscul aplicării unui 
dublu standard, astfel încât este corect ca pe măsura unor standarde ridicate ale cererii 
impuse celor trei state să se formuleze o ofertă corespunzătoare. Este necesar ca 
statele membre şi Uniunea Europeană să adopte o atitudine corespunzătoare, de a oferi 
perspectiva parcursului european; dacă îndeplinesc criteriile, acele ţări care au vocaţie 
europeană să poată adera, fiind necesare instrumente clare care să le susţină si să le 
apropie cât mai mult de cauza aderării la UE. 

� Observă, cu o amplă asumare la nivel parlamentar, că obiectivele strategice ale PEV nu 
au fost atinse integral, că trebuie reconfigurată după un ciclu de 12 ani de la momentul 
lansării politicii de vecinătate.  

� În baza multiplelor evoluţii care au avut loc, „astăzi” înseamnă, în multe cazuri, mai 
puţină stabilitate la frontierele Uniunii Europene, înseamnă, pe de altă parte, pentru 
unii dintre vecini, reformă, progres, înseamnă acorduri de asociere, fără însă ca aceste 
acorduri, din păcate, să aibă ca destinaţie finală integrarea în Uniune Europeană. 

Către o nouă politică europeană de vecinătate 
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În Monitorul Oficial nr. 336 din 18 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
103/2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare 
naţională. 

 

Principalele prevederi 

� Ziua de 10 Mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare naţională. 

� Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul, celelalte autorităţi publice centrale, 
precum şi autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări cultural-
artistice prilejuite de sărbătorirea zilei prevăzute anterior. 

� Fondurile necesare pentru sărbătorirea diverselor evenimente prilejuite de Ziua de 10 
Mai pot fi asigurate şi din bugetele locale sau din bugetul autorităţilor şi instituţiilor 
publice, în limita alocaţiilor bugetare aprobate. 

Ziua de 10 Mai a fost declarată zi de sărbătoare naţională 

În Monitorul Oficial nr. 337 din 18 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
595/2015 al ministrului Sănătăţii pentru modificarea Metodologiei-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, 
aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007. 

Principalele prevederi 

� Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: 

• cererea de înscriere; 

• copie de pe actul de identitate; 

• copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

• curriculum vitae; 

• adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea 
studiilor, după caz; 

• cazierul judiciar; 

• copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în 
ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe 
de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, 
competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează; 

• declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de 
anul 1989; 

• adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 

• proiectul/lucrarea de specialitate; 

• recomandarea senatului instituţiei de învăţământ medical superior în cauză; 

• aprobarea managerului; 

• avizul consiliului de administraţie al spitalului. 

Desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice 
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În Monitorul Oficial nr. 336 din 18 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
726/2015 al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind 
aprobarea Ghidului pentru practici agricole benefice pentru climă şi 
mediu în anul 2015. 

 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Ghidul pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015 
elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexă. 

� Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 bis, care se poate 
achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 
Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

� Ghidul pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015 este utilizat 
de beneficiarii de sprijin în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă, conform cererilor 
unice de plată pe care le depun la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură. 

� Beneficiarii de sprijin în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă trebuie să respecte 
practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, aşa cum sunt stabilite în anexă. 

A fost aprobat Ghidul pentru practici agricole 
 benefice pentru climă şi mediu în anul 2015 

În Monitorul Oficial nr. 349 din 20 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
333/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2007 
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 
Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a 
înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii. 

 
Principalele prevederi 

� Orice persoană fizică sau juridică prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 
2.964/95/CE al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării 
importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene, seria L, nr. 310 din 22 decembrie 1995, denumit în continuare 
Regulament, este obligată să raporteze informaţiile prevăzute la art. 4 şi 5 din 
Regulament structurii de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul 
energiei, până la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii la care se referă 
informaţiile. 

� Informaţiile prevăzute anterior se transmit autorităţii publice centrale din domeniul 
energiei pe suport electronic şi pe suport hârtie. 

� Autoritatea competentă pentru transmiterea în formă agreată către Comisia 
Europeană a informaţiilor prevăzute anterior este autoritatea publică centrală din 
domeniul energiei, prin structura de specialitate. 

� Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul 
împuternicit al structurii de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul 
energiei. 

Aplicarea Regulamentului de introducere a înregistrării importurilor şi 
livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii 
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În Monitorul Oficial nr. 354 din 22 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
951/2015 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 
2015. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015, care cuprinde Centralizatorul 
creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2015, prevăzut în 
anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în anul 2015. 

� Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 
158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual cu 
această destinaţie. 

A fost aprobat Programul naţional privind 
 creşterea performanţei energetice a blocurilor 

În Monitorul Oficial nr. 343 din 19 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
336/2015 pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător. 

Principalele prevederi 

� Incertitudinea pentru modelare se defineşte ca fiind deviaţia maximă a nivelurilor de 
concentraţie măsurate şi calculate pe perioada asociată valorii-limită corespunzătoare 
sau valorii-ţintă, în cazul ozonului, pentru 90% din punctele individuale de monitorizare, 
fără a lua în considerare ordinea evenimentelor. 

� De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori: 

• sursele de interferenţă; 

• securitatea; 

• accesul; 

• disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice; 

• vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale; 

• siguranţa publicului şi a operatorilor; 

• oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi 
poluanţi în acelaşi loc; 

• planurile de urbanism. 

Au fost aduse modificări Legii privind calitatea aerului înconjurător 
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În Monitorul Oficial nr. 342 din 19 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
342/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii si Mediului de Afaceri. 

 

Principalele prevederi 

� Ministrul este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-
ministrului, precum şi de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în 
condiţiile legii. 

� Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului. 

HG privind organizarea şi funcţionarea  
Ministerului Energiei a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 343 din 19 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 

Principalele prevederi 

� Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţiei generale de 
poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un 
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 
reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti, 
respectiv de preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei generale de jandarmi a 
municipiului Bucureşti sau al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă judeţean şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.  

� Participarea şefului Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al 
inspectoratului de jandarmi judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau a şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 
judeţean în autoritatea teritorială de ordine publică se realizează în legătură cu 
activităţile desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la 
planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub 
conducerea Poliţiei Române. 

� Aspectele referitoare la activităţile desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor 
Interne şi cele ale poliţiei locale în planul menţinerii ordinii şi siguranţei publice se 
prezintă integrat prin intermediul Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti 
sau inspectoratului de poliţie judeţean.  

Legea privind organizarea şi funcţionarea 
 Poliţiei Române a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 340 din 19 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 5/2015 a Camerei Consultanţilor Fiscali privind aprobarea 
documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară 
a Camerei Consultanţilor Fiscali din 25 aprilie 2015. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor 
Fiscali pe anul 2014, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe 
anul 2014 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali 
pe anul 2014. 

� Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, precum şi programul de 
activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2015. 

 Au fost aprobate documentele prezentate spre dezbatere în Conferinţa 
anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali 

În Monitorul Oficial nr. 346 din 20 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
114/2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 
14/2003. 

 

Principalele prevederi 

� Partidele politice se pot organiza şi funcţiona la nivel naţional, la nivel local sau atât la 
nivel naţional, cât şi local, conform statutului propriu. 

� Partidele politice îşi pot organiza structuri interne potrivit statutului propriu. 
Structurile interne pot reprezenta partidul politic faţă de terţi la nivelul corespunzător, 
pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora. 

� Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizaţii teritoriale, care au numărul 
minim de membri prevăzut de statut. 

� Adunarea generală a membrilor şi organul executiv, indiferent de denumirea pe care o 
au în statutul fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului politic 
şi ale eventualelor organizaţii teritoriale ale sale. Conducerile organizaţiilor teritoriale se 
aleg pentru o perioadă determinată, prevăzută de statut. 

� Pentru partidele care optează pentru organizaţii atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
local, delegaţii la adunare sunt aleşi de organizaţiile teritoriale, prin vot secret. 

� În statutul partidelor se pot prevedea şi alte modalităţi de reprezentare a membrilor 
organizaţiilor locale. 

� Lista semnăturilor membrilor fondatori trebuie să conţină numele şi prenumele, data 
naşterii, adresa, felul actului de identitate, seria şi numărul acestuia, precum şi 
semnătura. Membrii fondatori ai unui partid politic pot fi numai cetăţeni cu drept de 
vot. 

Legea partidelor politice a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 347 din 20 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 15/341/2015 a Corpului Experţilor Contabili şi a Consiliului Superior  
al Contabililor Autorizaţi din România privind aprobarea Tabloului 
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 
cuprinzând experţii contabili, contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de 
profil, prevăzut în anexa nr. 1. 

� Se aprobă lista membrilor inactivi experţi contabili şi contabilii autorizaţi ai Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a 
profesiei, prevăzuţi în anexa nr. 2. 

� Organele alese şi executive vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

� Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexele nr. 1 şi 2 se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 bis, care se poate achiziţiona 
de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, 
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

 A fost aprobat Tabloul Corpului Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din România 

În Monitorul Oficial nr. 348 din 20 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
335/2015 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice 
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor 
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004. 

Principalele prevederi 

� Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text: 

� Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru 
achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor 
financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

� Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor 
judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor 
constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de 
depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea 
achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

Acordarea unui ajutor financiar în vederea 
 stimulării achiziţionării de calculatoare 
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În Monitorul Oficial nr. 342 din 19 mai 2015 a fost publicată Decizia nr. 
336 din 30 aprilie 2015 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235alin. (1) din Codul de 
procedură penală. 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea nr. 34 din data de 3 februarie 2015 Tribunalul Suceava — Secţia penală, 
judecătorul de drepturi şi libertăţi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură 
penală, „în măsura în care s-ar interpreta că termenul de 5 zile este un termen de 
recomandare, şi nu unul imperativ”. 

� În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit notelor scrise depuse la dosar, 
autorul acesteia susţine că prevederile art. 235 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură 
penală sunt neconstituţionale „în măsura în care se consideră că termenul de 5 zile este 
un simplu termen de recomandare, şi nu unul imperativ”, iar posibilitatea avocatului de 
a studia dosarul cauzei nu ar implica şi obligaţia instanţei de a acorda un termen minim 
rezonabil necesar realizării unei apărări efective.  

� În continuare, arată că termenul prevăzut la art. 235 alin. (1) din Codul de procedură 
penală este un termen procedural legal şi imperativ, care fixează durata minimă până 
la care procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi cu o propunere 
motivată de prelungire a arestării preventive.  

� Prin urmare, procurorul trebuie să exercite dreptul procesual privind prelungirea 
arestării preventive în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive”. 

� În caz contrar, în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, consecinţele 
nerespectării acestui termen sunt cele prevăzute de art. 268 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, procurorul fiind decăzut din exerciţiul dreptului de a preventive după 
expirarea acestui termen procedural.  

� A admite contrariul înseamnă a considera că termenul prevăzut de art. 235 alin. (1) 
din Codul de procedură penală este un termen de recomandare, situaţie în care 
această normă procedurală, căreia i s-ar da un asemenea înţeles, ar fi neconstituţională, 
întrucât s-ar încălca principiul egalităţii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constituţie, 
participanţii în procesul penal trebuind să beneficieze de egalitate în drepturile 
procesuale „fără privilegii”.  

� Astfel, de vreme ce termenele pentru exercitarea unui drept procesual în cazul 
inculpatului sunt imperative — termene pentru contestaţie, apel, recurs — în acelaşi fel 
şi termenul reglementat de lege prin art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală 
pentru a exercita dreptul procesual de a propune prelungirea arestării preventive şi 
de a sesiza instanţa în acest sens este tot un termen procedural imperativ pentru 
procuror. 

� Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că 
dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în 
măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea 
duratei arestării preventive” atrage incidenţa art. 268 alin. (1) din Codul de procedură 
penală. 

CC a admis excepţia de neconstituţionalitate 
a  dispoziţiilor art. 235 alin. (1) NCPP 
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În Monitorul Oficial nr. 344 din 19 mai 2015 a fost publicată Decizia nr. 
341 din 6 mai 2015 a Curţii Constituţionale asupra sesizării de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 
martie 2015 prin care Senatul constată că nu au fost întrunite condiţiile 
cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, 
pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator 
Şova Dan-Coman. 

Principalele prevederi 

� Cu Adresa nr. 1.786 din 23 aprilie 2015, secretarul general al Senatului a transmis Curţii 
Constituţionale sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor Hotărârii 
Senatului nr. 32 din 25 martie 2015 prin care Senatul constată că nu au fost întrunite 
condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru a încuviinţa reţinerea şi 
arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman. 

� În motivarea sesizării de neconstituţionalitate autorii susţin că dispoziţiile hotărârii 
sunt contrare dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5), art. 67,art. 76 alin. 
(2) şi art. 147 şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României, respectiv Decizia nr. 
392 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 
15 mai 2007, şi Decizia nr. 261 din 8 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 260 din 17 aprilie 2015, pentru argumentele care vor fi expuse în 
continuare. 

� Comisia juridică a Senatului, în şedinţa din 18 martie 2015, cu majoritate de voturi, a 
hotărât întocmirea raportului de admitere a solicitării Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, transmisă Senatului României, în vederea încuviinţării 
reţinerii şi arestării privind pe Şova Dan-Coman, senator în Parlamentul României, în 
Dosarul penal nr. 122/P/2012, transmisă Senatului cu Adresa nr. 2/22716 din 13 martie 
2015, şi să supună plenului Senatului adoptarea prezentului raport, întocmit cu 
respectarea prevederilor art. 172 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

� În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa Plenului Senatului din 25 martie 2015, 
desfăşurată cu respectarea cvorumului legal prevăzut de art. 67 din Constituţie, prin 
votul senatorilor prezenţi, cererea de încuviinţare a arestării senatorului Dan-Coman 
Şova a întrunit 79 de voturi „pentru”, 67 de voturi „împotrivă”, 5 voturi fiind anulate, 
situaţie juridică ce a fost consemnată în procesul-verbal al şedinţei. Procedura însă nu a 
fost finalizată prin formalizarea rezultatului votului în actul juridic care să îl 
consfinţească. Concret, Senatul nu a adoptat o hotărâre prin care să respingă cererea 
formulată de ministrul justiţiei, arătând doar că s-a pronunţat prin vot secret asupra 
cererii care nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru încuviinţarea reţinerii şi 
arestării unui senator, potrivit prevederilor legale în vigoare la acea dată, respectiv art. 
24 dinLegea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi art. 173 din 
Regulamentul Senatului, în conformitate cu care hotărârile prin care se soluţionau astfel 
de cereri se adoptau cu votul majorităţii membrilor Camerei. 

CC a admis sesizarea de neconstituţionalitate a  
Hotărârii Senatului privind încuviinţarea reţinerii 

 şi arestării preventive a senatorului Şova Dan-Coman 
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� Inexistenţa unei hotărâri a Senatului privind încuviinţarea sau respingerea cererii 
parchetului a atras sesizarea Curţii Constituţionale de către preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii care a reclamat existenţa unui conflict juridic de natură 
constituţională dintre Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi Senatul României. Curtea a constatat existenţa conflictului declanşat de 
refuzul acestuia din urmă de a redacta şi publica hotărârea care atesta rezultatul votului 
dat în plenul Senatului şi a decis că Senatul are obligaţia de a redacta hotărârea 
adoptată în şedinţa din 25 martie 2015 prin care s-a pronunţat cu privire la cererea de 
încuviinţare a arestării senatorului Dan-Coman Şova, de a comunica hotărârea 
autorităţilor publice competente şi de a o publica în Monitorul Oficial al României. 

� Autorii sesizării consideră că redactarea Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 22 aprilie 2015, prin care 
Senatul constată că nu au fost întrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul 
Senatului, pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova 
Dan-Coman s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 76 alin. 
(2), potrivit cărora toate hotărârile adoptate de Camera Deputaţilor sau de Senat, în 
şedinţe separate, cu excepţia celor referitoare la regulamentele proprii de organizare şi 
funcţionare se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi în fiecare Cameră. De 
asemenea, hotărârea Senatului nu respectă Decizia Curţii Constituţionale nr. 261 din 8 
aprilie 2015, atestarea rezultatului votului dat cu privire la cererea de încuviinţare a 
arestării neputând fi făcută printr-o „hotărâre de constatare” care lasă loc la 
interpretări. Senatul trebuia să îşi asume decizia prin care încuviinţează ori nu reţinerea 
şi arestarea preventivă a senatorului în cauză. 

� Mai mult, autorii susţin şi încălcarea unor dispoziţii regulamentare, întrucât Biroul 
permanent a transmis Comisiei juridice, în vederea redactării proiectului de hotărâre a 
Senatului, Decizia Curţii Constituţionale nr. 261 din 8 aprilie 2015, deşi prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Senatului, aprobat prin 
Hotărârea Biroului permanent nr. 14/2013 privind structura organizatorică a serviciilor 
Senatului, prevăd că Serviciul proceduri şi evidenţă legislativă redactează proiectele de 
hotărâri ale Senatului, precum şi corespondenţa asociată acestora. 

� Având în vedere argumentele expuse, autorii sesizării solicită admiterea criticilor de 
neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 32 redactată în data de 22 aprilie 2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 22 aprilie 2015. 

� Biroul permanent al Senatului a transmis, sub semnătura preşedintelui Senatului, prin 
Adresa nr. XXXV/1.961 din 5 mai 2015, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 
2.595 din 5 mai 2015, punctul său de vedere care, în prima parte a conţinutului său, 
aduce justificări cu privire la modalitatea în care Camera Parlamentului a acţionat cu 
privire la soluţionarea cererii adresate de ministrul justiţiei privind încuviinţarea 
reţinerii şi arestării senatorului Dan-Coman Şova, aspecte ce au făcut obiectul analizei 
într-o altă cauză dedusă judecăţii Curţii Constituţionale, soluţionată prin Decizia nr. 261 
din 8 aprilie 2015. Astfel, se arată că hotărârea parlamentară încorporează voinţa 
politică a deputaţilor sau senatorilor, după caz, într-o matrice procedurală privită ca o 
condiţie sine qua non chiar a existenţei actului ca atare. 

� Curtea Constituţională a admis sesizarea de neconstituţionalitate şi a constatat că 
Hotărârea Senatului nr. 32 din 25 martie 2015 prin care Senatul a constatat că nu au 
fost întrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru 
a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman, 
este neconstituţională, întrucât a fost adoptată în temeiul unor dispoziţii legale şi 
regulamentare care contraveneau prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţie. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  

571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege pentru completarea O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele 
de emisiuni de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 

� 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 
transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile 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 
siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin 
inspecţia tehnică periodică 

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

� Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea 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 circulaţia 
pe drumurile publice 

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

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

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

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

� Propunere legislativă pentru creşterea transparenţei în utilizarea finanţelor publice 

� Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului 
de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul 

statului 
� Proiectul Legii -Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 26/2014 pentru modificarea alin.(3) al art.26 din 

Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin O.G. nr. 7/2005 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 19/2014 pentru completarea O.U.G. nr. 156/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C -S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 

� Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative 
pentru România 

� Propunere legislativă privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei 
anticomuniste 

� Proiect de Lege privind modificarea art. 12 alin. (3) din O.U.G. nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr.  
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 
127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială 

� Proiect de Lege privind standardizarea naţională 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă 

� Propunere legislativă privind răspunderea ministerială 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

� Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind 
Codul muncii 

� Propunere legislativă privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr.  263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 13 alin. (2) din Legea nr.  489/2006 privind 
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru reducerea consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu 
vârsta de pâna la 16 ani 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

� Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 10 din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.  
386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.  
46/2003 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 48 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 din 25 
martie 2004 (republicată) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 

� Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut 

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

Noi dispoziţii privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 123 din 9 mai 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/751 privind comisioanele 
interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul (Text cu relevanţă pentru SEE). 
 

Regulamenult stabilește cerințe uniforme tehnice și comerciale aplicabile tranzacțiilor de plată cu cardul 
efectuate în Uniune, în cazul în care atât prestatorul de servicii de plată al plătitorului, cât și cel al 
beneficiarului plății se situează în Uniune. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 8 iunie 2015, cu excepția art. 3, 4, 6 și 12, 
care se aplică de la 9 decembrie 2015, și a art. 7, 8, 9 și 10, care se aplică de la 9 iunie 2016. 
 
Regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 123 din 9 mai 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/755 privind 
regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe (reformare). 
 

Regulamentul se aplică importurilor de produse originare din țările terțe prevăzute în anexa I, cu 
excepția produselor textile care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 517/94. Importul în Uniune al 
produselor menționate mai sus este liber și, prin urmare, nu este supus niciunei restricții cantitative, 
fără a aduce atingere măsurilor de salvgardare care pot fi luate în temeiul capitolului V. Lista țărilor 
terțe: Azerbaidjan, Belarus, Coreea de Nord, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan. 
 

Abrogări: Regulamentele (CE) nr. 427/2003 și (CE) nr. 625/2009 se abrogă. Trimiterile la regulamen-
tele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu 
tabelul de corespondență prevăzut în anexa IV.  
 

Intrare în vigoare: Noul regulament intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. 

 
Acord provizoriu UE - EAU privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă ședere 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 125 din 21 mai 2015 a fost publicată Decizia (UE) 2015/785 privind semnarea, în 
numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Emiratele 
Arabe Unite privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă ședere. 
 

Acordul stabilește posibilitatea de a călători fără viză pentru cetățenii Uniunii și pentru cetățenii din 
EAU în cazul călătoriilor pe teritoriul celeilalte părți contractante, pentru o perioadă maximă de 90 de 
zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. 

 

 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-352/13 Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide 
SA/Akzo Nobel NV și alții  
 

Victimele unei înţelegeri ilicite pot solicita repararea prejudiciilor suferite în faţa instanţei de la 
domiciliul unuia dintre participanţii la încălcare. Desistarea victimei faţă de singurul participant 
domiciliat în raza teritorială a instanţei sesizate nu afectează, în principiu, competenţa acesteia 
de a judeca acţiunile îndreptate împotriva altor participanţi. 
 

Jurisprudenţă europeană 
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Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA)  > organizează o procedură de selecţie în vederea 
întocmirii unei liste de rezervă pentru: Responsabil securitate, Departamentul Servicii de infrastruc-
tură, Divizia Administraţie (AST 3). Anunţul a fost publicat în JO C 162A din 19 mai 2015. 
 

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

Înscriere: Cererile de candidatură trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul 
web al agenţiei.  

 

Termen-limită: 19 iunie 2015, ora 24.00. 
 

Direcţia Generală Resurse Umane și Securitate > anunţă un post vacant pentru funcţia de director 
(gradul AD 14). Anunţul a fost publicat în JO C 165A din 20 mai 2015. 
 

Condiţii: Înainte de depunerea candidaturii, verificaţi cu atenţie dacă îndepliniţi toate criteriile de 
eligibilitate (de la secţiunea „Candidaţii trebuie”), în special cele privind tipurile de diplome și experienţa 
profesională cerută. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate duce la excluderea automată 
din procedura de selecţie. 
 

Înscriere: Cererile de candidatură trebuie completate online https://ec.europa.eu/dgs/human-
resources/seniormanagementvacancies/.  

 

Termen-limită: 18 iunie 2015, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). 
 

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) > organizează concursuri generale pentru: 
juriști-lingviști (AD 7) de limba bulgară (BG), de limba spaniolă (ES), de limba franceză (FR) și de limba 
italiană (IT). Anunţul a fost publicat în JO C 166A din 21 mai 2015 
 

Condiţii: Anunţul împreună cu Dispoziţiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 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 selecţie. Numărul candidaţilor care vor fi înscriși pe lista de rezervă: BG: 10, ES: 15, 
FR: 15, IT: 12. 

 

Înscriere: Cererile de candidatură trebuie depuse online pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu.  
 

Termen-limită: 23 iunie 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. 
 

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, Stockholm > anunţă un post vacant pentru 
funcţia de director (agent temporar - AD 14). Anunţul a fost publicat în JO C 168A din 22 mai 2015. 
 

Condiţii: Înainte de a vă depune candidatura, ar trebui să verificaţi cu atenţie dacă îndepliniţi toate 
criteriile de eligibilitate, în special cele referitoare la tipurile de diplome și experienţa profesională 
cerute. 
 

Înscriere: Cererile de candidatură trebuie completate online la adresa https://ec.europa.eu/dgs/human-
resources/seniormanagementvacancies/.  

 

Termen-limită: 22 iunie 2015, ora 12.00 (după-amiază), 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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Transparenţă decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

  
Părinții vor putea realiza venituri supuse impozi-

tului în perioada concediului de creștere a copiilor 
 

Ministerul Muncii a publicat pe data de 22 mai un proiect de hotărâre a 
guvernului pentru modificarea și completarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemni-
zaţia lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011. 

Conform notei de fundamentare, prin proiectul de hotărâre se propune:  
a) introducerea de reglementări care să permită părinţilor realizarea unor venituri supuse impozi-

tului în perioada concediului pentru creșterea copiilor, de până la 6 ISR anual (3000 lei);  
b) stabilirea unei modalităţi de recuperare a eventualelor sume de la beneficiarii care realizează 

venituri peste nivelul menţionat anterior;  
c) reglementarea dreptului ambilor părinţi de a realiza venituri supuse impozitului de până la 6 ISR 

într-un an calendaristic;  
d) reglementarea perioadelor în care persoanele beneficiare de indemnizaţie pentru creșterea 

copilului pot realiza venituri, în funcţie de opţiunea de concediu a părintelui;  
e) introducerea obligaţiei persoanei beneficiare de indemnizaţie pentru creșterea copilului de a 

anunţa în scris agenţia teritorială cu privire la depășirea limitei veniturilor de peste 6 ISR;  
f) introducerea obligaţiei agenţiilor teritoriale de a verifica veniturile persoanelor îndreptăţite la 

indemnizaţie pentru creșterea copilului;  
g) luarea în considerare la stabilirea unui nou drept de concediu și indemnizaţie pentru creșterea 

copilului și a veniturilor realizate pe perioada concediului în limita a 6 ISR;  
h) reglementări privind plata contribuţiei de asigurări de sănătate pentru beneficiarii indemnizaţiei 

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

Sancţiuni noi pentru operatoriii care introduc pe piaţă lemn 

Ministerul Mediului a publicat pe data de 21 mai un proiect de hotărâre 
privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care 
introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operato-
rilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. 

Conform notei de fundamentare, următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează:  
a) nerespectarea de către operatori a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem „due 

diligence”, cu luarea în considerare a situaţiei prevăzute la art. 1 alin. (2), cu amendă de la 5.000 
lei la 10.000 lei;  

b) neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la 
art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 

c) implementarea de către operatori a propriului sistem „due diligence” care nu îndeplineşte 
elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;  

d) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem „due diligence”, cu amendă 
de la 1.000 lei la 6.000 lei;  

e) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem „due diligence” instituit de o 
organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei. 
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Noi prevederi privind exploatarea pajiştilor permanente   

  

Ministerul Agriculturii a publicat pe data de 21 mai un proiect de ordo-
nanţa de urgenţă  pentru modificarea art. 2 din O.U.G. nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea  şi exploatarea pajiştilor permanente  şi pentru 
modificarea  şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum  și 
pentru modificarea  și completarea O.U.G. 3/2015 pentru aprobarea sche-
melor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020  şi pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole  şi alte 
forme de asociere în agricultură. 

Conform notei de fundamentare, proiectul reglementează completarea definiţiei utilizatorului de 
pășuni și fâneţe, și cu fermierii care nu deţin animale, dar desfășoară activităţi agricole specifice 
categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, astfel încât să se evite tratarea diferenţiată a fermierilor în 
cazul accesării de către aceștia a măsurilor din cadrul noii politici agricole comune. 
 
De asemenea: 
� se reglementează posibilitatea depunerii întârziate a cererilor unice de plată şi după data de 15 

iunie 2015; 
� se impune necesitatea  modificării  și în ceea ce privește dovedirea calităţii de  fermier activ;  
� se reglementează accesul formelor asociative de proprietate la schemele de plăţi pentru 

suprafeţele de pajiști permanente utilizate, indiferent dacă membrii acesteia deţin sau nu 
animale, având în vedere definiţia utilizatorului de pășuni  și fâneţe din O.U.G. nr. 34/2013;  

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

Directiva Solvabilitate II transpusă în legislaţia internă 

Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe data de 21 mai un proiect de 
ordonanţă de urgenţă privind autorizarea și supravegherea activităţii de 
asigurare și reasigurare. 

Conform notei de fundamentare, necesitatea elaborării unui nou act normativ privind autorizarea și 
supravegherea societăţilor de asigurare și/sau reasigurare rezultă din publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene a Directivei 2014/51/UE (Directiva Omnibus II), care definitivează cadrul legislaţiei 
primare europene privind noul regim de solvabilitate început prin Directiva 2009/138/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și 
desfășurarea activităţii de asigurare și de reasigurare (Directiva Solvabilitate II). 
 
 În conformitate cu prevederile din Directiva Solvabilitate II, astfel cum a fost modificat prin Directiva 
Omnibus II, termenul de transpunere în legislaţia naţională este 31 martie 2015  
 
� Propunerile, sugestiile si 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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Decrete și sesizări de neconstitu

 

  

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea 
finanţarea activităţii partidelor politice și campaniilor electorale;

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 
14/2003; 

• Decret privind promulgarea Legii pent
pentru modificarea Legii adminis¬tra
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

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

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 12/2014 pentru modifica
completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în 
domeniul protecţiei concurenţei;

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001. 

Sesizări de neconstituţionalitate

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis 
dintelui Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra 
Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.  51/2006. 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

esizări de neconstituţionalitate semnate

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind 
ţarea activităţii partidelor politice și campaniilor electorale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 

• Decret privind promulgarea Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii adminis¬tra-ţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 72/2014 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 12/2014 pentru modifica
completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în 
domeniul protecţiei concurenţei; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 

lgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

ţionalitate 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis luni, 18 mai, preşe-
telui Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra 

Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

n prezent sunt disponibile integral  

 

semnate 

completarea Legii nr. 334/2006 privind 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 

ru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
ţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

 

egii pentru respingerea O.U.G. nr. 72/2014 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 12/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 

lgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
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Analiză exhaustivă a instituţiilor dreptului familiei

Lucrarea cuprinde o analiză a raporturilor personale şi patrimoniale 

care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească şi civilă şi a raporturilor 

asimilate de lege, sub 

Vă dorim lectură placută 

 

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

 

Analiză exhaustivă a instituţiilor dreptului familiei

Lucrarea cuprinde o analiză a raporturilor personale şi patrimoniale 

care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească şi civilă şi a raporturilor 

asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie

Această ediţie a lucrării nu a fost doar 
acord cu legislaţia actualizată, ci şi
diverse aspecte privind raporturile personale şi 
patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia 
firească şi civilă şi raporturile asimilate de lege, 
sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, 
care, la momentul apariţiei primei ediţii (aprilie 
2013), nu au fost analizate.  
 
Sunt reflectate atât concepţiile doctrinare expri
mate ulterior apariţiei primei ediţii, cât şi o serie 
de hotărâri judecătoreşti relevante
pronunţate ulterior acestui moment
 

Puncte forte 

• sublinierea diferenţelor dintre noul Cod civil 
şi vechiul Cod, Codul familiei

• corelarea vechii reglementări cu cea nouă

• analiza normelor europene relevante în materie

• peste 100 de speţe din jurisprudenţa naţio
nală recentă 

• peste 30 de decizii CEDO relevante în materie

Autor: Cristian Mareș  

Dreptul familiei. Ediția 2 

Editura C.H. Beck, 2015 
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Analiză exhaustivă a instituţiilor dreptului familiei 

Lucrarea cuprinde o analiză a raporturilor personale şi patrimoniale 

care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească şi civilă şi a raporturilor 

anumite aspecte, cu raporturile de familie. 

Această ediţie a lucrării nu a fost doar revizuită în 
acord cu legislaţia actualizată, ci şi completată cu 
diverse aspecte privind raporturile personale şi 
patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia 
firească şi civilă şi raporturile asimilate de lege, 
sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, 
care, la momentul apariţiei primei ediţii (aprilie 

unt reflectate atât concepţiile doctrinare expri-
mate ulterior apariţiei primei ediţii, cât şi o serie 

hotărâri judecătoreşti relevante în materie, 
pronunţate ulterior acestui moment. 

dintre noul Cod civil 
şi vechiul Cod, Codul familiei 

corelarea vechii reglementări cu cea nouă 

analiza normelor europene relevante în materie 

peste 100 de speţe din jurisprudenţa naţio-

peste 30 de decizii CEDO relevante în materie 
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Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

Suportul Legalis® la num

Masca avansată de căutare pentru jurispruden

În Legalis® sunt disponibile peste 8.000 de decizii ale instan

penal, atât codul penal din 1968, cât 

Conexiunile dintre documente 

Cea mai rapidă metodă de a găsi jurisprude

măștii avansate de jurisprudenţă, 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® secţiunea 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.

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Tutoriale Legalis® 

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 

pentru jurisprudenţă 

sunt disponibile peste 8.000 de decizii ale instanţelor române care fac referire la Codul 

penal, atât codul penal din 1968, cât și la Noul Cod penal.  

Cea mai rapidă metodă de a găsi jurisprudenţa pe un anumit act normativ presupune utilizarea 

știi avansate de jurisprudenţă, respectiv a câmpului Conexiuni. În acest câmp se introduc datele 

de identificare ale actului normativ – în cazul exemplificat mai sus Codul penal 

. Legalis® va interpreta datele introduse și va afișa acele speţe care conţin 

linkuri către articole din Codul penal.  

Noul cod penal în câmpul Conexiuni, pentru a afișa jurisprudenţa relevantă 

șare a rezultatelor, recomandăm selectarea valorii „Relevan

Dacă te interesează doar jurisprudenţa Înaltei Curți de Casație și Justiție

Buletinul Casației. Jurisprudenţa I.C.C.J. se regăsește și în secţiunea 

țelor române. 

Jurisprudenţa pe vechiul Cod penal 

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

n prezent sunt disponibile integral  

 

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

sau prin email 

ţelor române care fac referire la Codul 

ţa pe un anumit act normativ presupune utilizarea 

În acest câmp se introduc datele 

 - și se apasă butonul 

și va afișa acele speţe care conţin 

șa jurisprudenţa relevantă 

Relevanță” din panoul de 

ți de Casație și Justiție, poţi selecta din 

ţa I.C.C.J. se regăsește și în secţiunea 

În tutorialul de astăzi vom exemplifica modalitatea recomandată de căutare a jurisprudenţei din  



 

   
Infolegal.ro este un portal de informa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfoLEGALis 
selecție a nout

 
Informațiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea 
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iile din acest material nu constituie asisten
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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.  
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