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În Monitorul Oficial nr. 356 din 25 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 6/2015 a Camerei Consultanţilor Fiscali privind susţinerea 
examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant 
fiscal asistent - sesiunea iunie 2015. 

Principalele prevederi 

� Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent — 
sesiunea iunie 2015, denumit în continuare examen, va avea loc simultan în centrele din 
municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara în data de 27 iunie 2015. 

� Locaţiile de desfăşurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanţilor 
Fiscali până la data de 22 iunie 2015. 

� Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub 
formă de test-grilă. 

� Înscrierile la examen se fac în perioada 25 mai 2015-12 iunie 2015 pe site-ul 
www.cameraconsultantilor fiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin 
servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 
4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti. 

� Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conţine cererea de 
înscriere la examen şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din 
Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau 
de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei 
Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014. 

� Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conţine 
cererea de înscriere la examen şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) 
din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal 
sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei 
Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014. 

Susţinerea examenului de atribuire a calităţii de 
 consultant fiscal - sesiunea iunie 2015 

În Monitorul Oficial nr. 358 din 25 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1955/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 
Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului „Sprijin financiar acordat 
pentru investiţii în întreprinderi”. 

Principalele prevederi 

� La punctul I.3 „Alocarea financiară totală aferentă cererii de propuneri de proiecte” se 
elimina paragraful „Bugetul apelului de propunere de proiecte va fi alocat defalcat, după 
cum urmează: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari;”. 

� La punctul IV.5 „Selecţia proiectelor”, primul paragraf, se elimină sintagma „până la 
concurenţă cu bugetul apelului (2/3 din buget pentru IMM şi 1/3 din buget pentru 
întreprinderi mari)”. 

Ghidul solicitantului „Sprijin financiar acorda pentru investiţii 
în întreprinderi” a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 358 din 25 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1958/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru modificarea 
Ordinului nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor 
şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă 
comunitară. 

Principalele prevederi 

� Emiterea avizului favorabil sau respingerea cererii de avizare se realizează de către 
ministrul fondurilor europene sau persoana delegată de acesta, în baza unui aviz 
consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ elaborat de 
Direcţia economică şi resurse umane din Ministerul Fondurilor Europene responsabilă cu 
verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea 
Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

� În cazul personalului cu atribuţii de gestionare a mecanismului financiar al Spaţiului 
Economic European, mecanismului financiar norvegian şi a instrumentului de preaderare 
ISPA, avizul consultativ sau documentul justificativ, emis de Direcţia economică şi resurse 
umane, va fi avizat de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene 
care coordonează acele instrumente. 

Procedura internă de avizare a structurilor care gestionează asistenţa 
financiară nerambursabilă comunitară 

În Monitorul Oficial nr. 360 din 26 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
3822/2015 al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru 
aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin 
Programul operaţional Competitivitate (POC)”. 

Principalele prevederi 

� Se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi 
inovare (CDI), denumită „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi 
a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)”. 

� Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate condiţiile şi criteriile 
prevăzute în prezenta anexă, în limita bugetului disponibil. 

� Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa comună în aplicarea 
articolelor 107 şi 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014. 

� Autoritatea care administrează schema este Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare, prin Direcţia generală organism intermediar pentru cercetare (OI 
Cercetare). 

� Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 
management a Programului operaţional Competitivitate (POC). 

Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare 
prin Programul operaţional Competitivitate 
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În Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 
13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice. 

Principalele prevederi 

� Ordonanţa de urgenţă reglementează înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. 

� Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, se înfiinţează 
ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor 
Publice, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea şi verificarea 
achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare 
UCVAP, şi de la compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice. 

� ANRMAP, UCVAP şi compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul 
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se desfiinţează la data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute laart. 5 alin. (1). 

� Activitatea ANAP este exercitată la nivel central şi la nivel teritorial. 

Obiective şi atribuţii 

� Principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea şi implementarea politicii 
în domeniul achiziţiilor publice, stabilirea şi implementarea sistemului de verificare şi 
control al aplicării unitare a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor 
publice, precum şi monitorizarea funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice. 

� În vederea realizării obiectivelor, ANAP are următoarele atribuţii: 

• elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor 
publice, în conformitate cu obligaţiile asumate de Guvernul României şi de 
Uniunea Europeană; 

• elaborarea politicilor şi a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, în 
conformitate cu legislaţia europeană şi asigurarea interpretărilor unitare în 
domeniu, pentru care are drept de iniţiativă legislativă; 

• consilierea metodologică a autorităţilor contractante în procesul de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică şi de concesiune, cu rol de suport operaţional în 
aplicarea corectă a legislaţiei în acest domeniu; 

• controlul modului în care autorităţile contractante atribuie contractele de 
achiziţie publică şi de concesiune de lucrări publice şi de servicii 

• monitorizarea şi supervizarea funcţionării sistemului de achiziţii publice în 
România; 

• iniţierea şi susţinerea politicilor şi acţiunilor de instruire a personalului implicat 
în activităţi specifice achiziţiilor publice; 

• reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru 
şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul 
achiziţiilor publice. 

Guvernul a aprobat înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 
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În Monitorul Oficial nr. 363 din 26 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
352/636/54/2015 al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Autorităţii Naţionale 
Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea 
normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor 
de sprijin pentru fermieri în România. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de 
sprijin pentru fermieri în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

� Normele privind ecocondiţionalitatea sunt obligatorii pentru: 

• fermierii care solicită plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii; 

• beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea şi crearea 
de suprafeţe împădurite, plăţi de agromediu şi climă, sprijin pentru conversia la 
metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menţinerea practicilor de 
agricultură ecologică, plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăţi pentru angajamente de 
silvomediu şi măsuri de sprijin în sectorul pomicol; 

• fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/reconversie plantaţii 
viticole cu soiuri de struguri pentru vin; 

• fermierii care solicită plăţi prin alte scheme şi măsuri de sprijin din fonduri 
europene sau din bugetul naţional pentru care trebuie respectate normele 
privind ecocondiţionalitatea, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

� Normele privind ecocondiţionalitatea cuprind cerinţele legale în materie de gestionare, 
denumite în continuare SMR, şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu 
ale terenurilor, denumite în continuare GAEC, referitoare la următoarele domenii: 
mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor; sănătatea publică, 
sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor; bunăstarea animalelor. 

� Pentru anii 2015 şi 2016 normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia 
păstrării raportului dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pajişti permanente şi 
suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007, în conformitate cu 
prevederile art. 93 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. 

� Orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prevăzute la 
art. 3 alin. (1) trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea. 

� Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, şi 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, sunt 
responsabile de implementarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul 
schemelor şi măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 alin. (1), în raport cu domeniul de 
competenţă. 

� APIA este autoritatea responsabilă de coordonarea activităţii de control privind 
respectarea normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin 
pentru fermieri. 

 

Au fost aprobate normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul  
schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 
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În Monitorul Oficial nr. 364 din 26 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1051/2015 al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru 
aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a 
parcelelor agricole — LPIS. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole — 
LPIS elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexă. 

� Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 bis, care se poate 
achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 
Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

� Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole — LPIS este 
utilizat de beneficiarii de sprijin pentru schemele/măsurile stabilite la art. 1 alin. (2) şi 
art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, pentru aprobarea 
schemelor 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, 
precum şi de utilizatorii aplicaţiilor GIS —APIA în scopul orientării cu privire la modul de 
delimitare a parcelelor de referinţă (blocuri fizice) şi de stabilire a eligibilităţii 
suprafeţelor/beneficiarilor pentru schemele de plată definite la art. 1 alin. (2) şi art. 33 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 104/2015, gestionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură. 

� Beneficiarii de sprijin pentru schemele/măsurile stabilite la art. 1 alin. (2) şi art. 33 alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 104/2015,gestionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură trebuie să respecte regulile pentru identificarea şi delimitarea parcelelor 
agricole, aşa cum sunt stabilite în anexă, în scopul identificării, declarării şi delimitării 
fără echivoc a parcelelor agricole pentru care solicită plata. 

A fost aprobat Ghidul informativ privind Sistemul  
de identificare a parcelelor agricole 

În Monitorul Oficial nr. 359 din 25 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
355/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. 

Principalele prevederi 

� Numărul maxim de posturi este 376, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului 
ministrului. 

H.G. privind organizarea şi funcţionarea  
Ministerului Transporturilor a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 364 din 26 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1989/2015 al ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea 
Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului — Condiţii specifice pentru 
cererea de propuneri de proiecte nr. 189 „Stagii de practică pentru 
studenţi”. 
 

Principalele prevederi 

Varianta iniţială Varianta modificată 

2.2. Activităţi eligibile 

Prevederi privind efectuarea 
stagiilor de practică pentru 
studenţi: 

— Stagiile de pregătire practică 
a studenţilor pot fi finanţate numai 
în condiţiile în care există 
Convenţie-cadru privind efectuarea 
stagiului de pregătire practică, 
încheiată în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării şi tineretului 
nr. 3.955 din 9 mai 2008 privind 
efectuarea stagiului de practică în 
cadrul programelor de studii 
universitare de licenţă sau 
masterat. 

— Durata minimă a stagiului 
pentru fiecare student din grupul-
ţintă este aceea prevăzută în planul 
de învăţământ obligatoriu pentru 
anul de studii în care acesta este 
înmatriculat. 

— Valoarea maximă a subvenţiei 
pentru un student este de 10 
lei/oră. 

2.2. Activităţi eligibile 

Prevederi privind efectuarea stagiilor de 
practică pentru studenţi: 

— Stagiile de pregătire practică a studenţilor 
pot fi finanţate numai în condiţiile în care 
există Convenţie-cadru privind efectuarea 
stagiului de pregătire practică, încheiată în 
conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului 
nr. 3.955/2008 privind aprobarea Cadrului 
general de organizare a stagiilor de practică în 
cadrul programelor de studii universitare de 
licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru 
privind efectuarea stagiului de practică în 
cadrul programelor de studii universitare de 
licenţă sau masterat. 

În cazul studenţilor care urmează cursurile 
unei unităţi de învăţământ medical, 
organizarea stagiilor de pregătire practică se va 
realiza în conformitate cu Ordinul ministrului 
sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, 
cercetării şi tineretului 
nr.140/1.515/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei în baza căreia se realizează 
colaborarea dintre spitale şi instituţiile de 
învăţământ superior medical, respectiv unităţile 
de învăţământ medical. 

— Studenţii care fac parte din grupuri-ţintă 
selectate pentru proiectele contractate în 
urma cererilor de propuneri de proiecte nr. 
160 şi 161 şi efectuează în cadrul acestora 
stagiul de practică aferent anului universitar 
2014—2015 nu sunt eligibili pentru a face parte 
din grupurile-ţintă pentru CPP189. 

— Valoarea maximă a subvenţiei pentru un 
student este de 10 lei/oră. 

 

Au fost aduse modificări Ghidului solicitantului  
„Stagii de practică pentru studenţi” 
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În Monitorul Oficial nr. 368 din 27 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1971/2015 al ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea 
Ghidului solicitantului — Condiţii specifice pentru cererea de propuneri 
de proiecte de tip strategic nr. 190 „Educaţia şanselor tale pentru un 
viitor profesional mai bun”, axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la 
educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. 

Principalele prevederi 

� Acest document cuprinde Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 
de tip strategic nr. 190 „Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”. 

� Informaţiile generale cu privire la: 

• documentele programatice; 

• eligibilitatea proiectelor şi solicitanţilor; 

• eligibilitatea cheltuielilor; 

• completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare; 

• evaluarea şi selecţia proiectelor; 

• contractul de finanţare; 

• implementarea proiectelor sunt prezentate în Ghidul solicitantului — Condiţii 
generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte. 

� Pentru a mări şansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca, 
înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a 
anexelor, să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în Ghidul 
solicitantului — Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul 
prezentei scheme de finanţare nerambursabilă. 

� De asemenea, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a AMPOSDRU 
— www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului 
solicitantului şi cu posibilele comunicări/informaţii privind prezenta schemă de finanţare 
nerambursabilă. 
Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic „Educaţia şanselor tale pentru un 
viitor profesional mai bun” - Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de 
proiecte 

� În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice vor fi sprijinite dezvoltarea şi 
implementarea de măsuri educaţionale care să susţină creşterea calităţii educaţiei din 
învăţământul preuniversitar, inclusiv adaptarea învăţământului la cerinţele pieţei muncii 
şi societăţii bazate pe cunoaştere. 
Condiţii specifice — Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007—2013 

� Proiectele strategice finanţate prin POSDRU pentru această cerere de propuneri de 
proiecte sunt proiectele implementate la nivel sectorial (prin nivel sectorial înţelegem, la 
nivelul acestei cereri de proiecte strategice, învăţământul preuniversitar de la nivel 
judeţean şi regional), punându-se accent pe promovarea proiectelor în parteneriat. 
Proiectele regionale sunt proiecte implementate în cel puţin două judeţe din aceeaşi 
regiune. 

� În calitate de solicitanţi, aveţi obligaţia asumării, asigurării şi demonstrării în cadrul 
cererii de finanţare a tipului de proiect, acesta reprezentând criteriu de eligibilitate a 
proiectului. 

A fost aprobat Ghidul solicitantului „Educaţia şanselor tale  
pentru un viitor profesional mai bun” 
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În Monitorul Oficial nr. 359 din 25 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 475/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de 
admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 439/2006. 

Principalele prevederi: 

� Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de locuri scoase 
la concurs, astfel încât să poată fi declaraţi admişi toţi candidaţii care au obţinut note 
egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului. 

� Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate: 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, 
amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 
din Codul penal din 1968; 

• faptele pentru care, deşi s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau 
scoaterea de sub urmărire penală a candidaţilor în temeiul art. 10 lit. b1) din 
Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancţiune cu caracter 
administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 dinCodul penal din 1968; 

• faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidaţilor în 
conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 135/2010privind Codul de procedură penală şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual 
penale, cu modificările ulterioare; 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal ori 
pentru care s-au pronunţat soluţii de renunţare la urmărirea penală sau la 
aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei; 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni disciplinare în alte 
profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei 
etape a concursului; 

• faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere 
organizate de Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii 5 ani anterior datei 
susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului. 

� La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi 
împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată sau 
tipul soluţiei dispuse faţă de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare 
sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în 
cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, 
contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluţiei de 
condamnare, de renunţare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a 
aplicării pedepsei ori a celorlalte soluţii prevăzute la alin. (8).” 

� Pentru locurile ce au devenit vacante în condiţiile art. 271 alin. (7) pot opta, până la 
data validării concursului, candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 
alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31), în ordinea descrescătoare a notei obţinute la 
concurs, stabilită conform art. 25. La note egale, departajarea candidaţilor se face 
conform art. 26 alin. (3). 

CSM a adus modificări Regulamentului privind  
concursul de admitere şi examenul de absolvire a INM 
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În Monitorul Oficial nr. 359 din 25 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 476/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012. 

Principalele prevederi 

� Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate: 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, 
amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 
din Codul penal din 1968; 

• faptele pentru care, deşi s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau 
scoaterea de sub urmărire penală a candidaţilor în temeiul art. 10 lit. b1) din 
Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancţiune cu caracter 
administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 dinCodul penal din 1968; 

• faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidaţilor în 
conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 135/2010privind Codul de procedură penală şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual 
penale, cu modificările ulterioare; 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal ori 
pentru care s-au pronunţat soluţii de renunţare la urmărirea penală sau la 
aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei; 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni disciplinare în alte 
profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei 
etape a concursului; 

• faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere 
organizate de Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii 5 ani anterior datei 
susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului. 

� La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi 
împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată sau 
tipul soluţiei dispuse faţă de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare 
sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în 
cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, 
contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluţiei de 
condamnare, de renunţare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a 
aplicării pedepsei ori a celorlalte soluţii prevăzute la alin. (7). 

� Dacă unul dintre candidaţi a fost respins în condiţiile art. 27 sau a renunţat la opţiunea 
formulată conform art. 25 alin. (4), procedura prevăzută la art. 25 alin. (4) se reia pentru 
candidaţii admişi care ocupă poziţiile următoare acestui candidat în lista cuprinzând 
rezultatele definitive ale concursului. Până la data validării concursului, candidaţii îşi pot 
menţine opţiunea iniţială sau pot formula o nouă opţiune, dar numai pentru postul 
pentru care optase candidatul respins sau, după ocuparea acestuia, pentru postul rămas 
astfel neocupat, după caz. 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
 de admitere în magistratură a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 359/2015 a fost publicată Hotărârea nr. 
477/2015 a Plenului CSM pentru modificarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante de magistrat-asistent la ICCJ, aprobat prin Hotărârea nr. 
293/2007. 

Principalele prevederi 

� Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate: 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, 
amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 
din Codul penal din 1968; 

• faptele pentru care, deşi s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale 
sau scoaterea de sub urmărire penală a candidaţilor în temeiul art. 10 lit. b1) 
din Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancţiune cu caracter 
administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 din Codul penal din 1968; 

• faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidaţilor în 
conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale, cu modificările ulterioare; 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal ori 
pentru care s-au pronunţat soluţii de renunţare la urmărirea penală sau la 
aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei; 

• faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni disciplinare în alte 
profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii concursului; 

• faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de acelaşi fel 
sau din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al 
Magistraturii în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii concursului. 

� La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi 
împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată sau 
tipul soluţiei dispuse faţă de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare 
sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în 
cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, 
contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluţiei de 
condamnare, de renunţare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a 
aplicării pedepsei ori a celorlalte soluţii prevăzute la alin. (6). 

Stabilirea condiţiei bunei reputaţii în cadrul concursului pentru ocuparea 
posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ 

În Monitorul Oficial nr. 373 din 28 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1070/2015 al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care 
se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2015. 

Principalele prevederi 

� Pentru semestrul I al anului 2015, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se 
acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 lei. 

Suma lunară indexată care se acordă sub formă de tichete de creşă 
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În Monitorul Oficial nr. 367 din 27 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1650/C/2015 al ministrului Justiţiei pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014. 

Principalele prevederi 

Structura Secţiei de urmărire penală şi criminalistică 
� În cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică funcţionează: 

• Serviciul de urmărire penală: 
� Biroul de urmărire penală; 
� Biroul de criminalistică; 

• Serviciul pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în domeniul 
drepturilor de proprietate intelectuală 

Atribuţii şi conducere 
� Procurorii din cadrul Serviciului pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în 

domeniul drepturilor de proprietate intelectuală au următoarele atribuţii: 

• Atribuţii de combatere a infracţiunilor în domeniul drepturilor de proprietate 
intelectuală: 

� efectuează urmărirea penală în cauzele penale având ca obiect infracţiuni 
vizând drepturile de proprietate intelectuală săvârşite de persoanele a căror 
calitate atrage competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, precum şi în alte cauze penale, potrivit competenţei stabilite de lege; 

� efectuează urmărirea penală în cauzele penale cu acelaşi obiect, preluate de la 
alte parchete, în condiţiile prevăzute de lege; 

� exercită atribuţiile prevăzute în art. 20 alin. (1) lit. c) şi d) în cauzele de 
competenţă proprie; 

� monitorizează cauzele penale iniţiate prin acţiuni comune cu alte instituţii, pe 
baza informărilor periodice transmise de procurorii anume desemnaţi de la 
parchetele din teritoriu, cu privire la măsurile dispuse şi la stadiul soluţionării 
acestora; 

� evaluează activitatea în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; 
� exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin 

dispoziţia procurorului ierarhic superior. 

• Atribuţii de coordonare a activităţii în domeniul drepturilor de proprietate 
intelectuală: 

� asigură coordonarea activităţii instituţiilor competente în protecţia drepturilor 
de proprietate intelectuală pentru eficientizarea combaterii criminalităţii în 
domeniu; 

� examinează soluţiile dispuse de parchete în cauzele penale având ca obiect 
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea uniformizării 
practicii judiciare; 

� coordonează activitatea de specializare a procurorilor desemnaţi cu 
soluţionarea cauzelor penale având ca obiect protecţia drepturilor de 
proprietate intelectuală; 

� elaborează buletinul jurisprudenţei în domeniu. 

Regulamentul de ordine interioară al parchetelor a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 379 din 29 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 473/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

Condica şedinţelor de judecată 

� În acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare şedinţă, separat 
pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea 
pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta. 

� La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele 
penale şi una pentru cauzele civile. 

� La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte o condică pentru fiecare secţie; la 
instanţele unde nu există secţii, condicile se ţin pe materii. 

� La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă 
instanţă, de apel şi de recurs. 

� Se vor ţine condici separate pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de 
consiliu, pentru şedinţele de judecată privind adopţia, pentru şedinţele de judecată a 
sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor, supravegherea tehnică, reţinerea, 
predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale şi a celor privind obţinerea datelor 
generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât 
conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia, pentru şedinţele de judecată a 
altor cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii de competenţa judecătorului de drepturi 
şi libertăţi, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor de competenţa judecătorului 
delegat cu executarea hotărârilor penale, precum şi pentru şedinţele de judecată a 
contestaţiilor în materie penală. 

� Condica de şedinţă se listează la sfârşitul zilei. Condica de şedinţă listată se semnează 
de către preşedintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de unul dintre 
membrii completului şi de grefierul de şedinţă. 

� Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care poate fi redactată şi prin 
utilizarea tehnicii de calcul. 

� Minuta trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii. 

� În cauzele civile, din minută trebuie să rezulte explicit soluţia pentru fiecare capăt de 
cerere. 

� În cauzele penale, minuta se întocmeşte în două exemplare originale, redactate pe foi 
separate, numerotate, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se 
depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. Procurorilor li se asigură 
accesul la dosarul de minute al instanţei şi li se eliberează, la solicitare, copii ale 
minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege. 

� După semnarea minutei, transcrierea în sistem informatizat a acesteia se face de către 
grefierul de şedinţă, integral, cu excepţia datelor cu caracter personal, altele decât 
numele şi prenumele părţilor. 

Regulamentul de ordine interioară al  
instanţelor judecătoreşti a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 369 din 27 mai 2015 a fost publicată Hotărârea 
nr. 3/2015 a Colegiului Psihologilor din România pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de 
psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog 
practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale 
Colegiului Psihologilor din România. 

 

Principalele prevederi 

� În baza mandatului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, denumit 
în continuare Comitetul director, filialele teritoriale ale Colegiului Psihologilor din 
România, care fac dovada capacităţii organizatorice necesare, pot susţine interviurile 
cu candidaţii care solicită accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în 
treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, indiferent de 
specialitatea profesională. 

� Capacitatea organizatorică se evaluează anterior emiterii mandatului de către 
Comitetul director, pe baza unei vizite realizate de către o echipă de verificare a 
capacităţii organizatorice, constituite din membri numiţi din cadrul structurii de suport a 
Colegiului Psihologilor din România, prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director, 
pe baza următoarelor criterii: 

• deţinerea spaţiului necesar şi adecvat pentru susţinerea interviurilor pentru 
accesul în profesie; 

• organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a comitetului filialei teritoriale; 

• deţinerea unei evidente conforme şi adecvate a actelor şi corespondenţei 
filialei teritoriale; 

• funcţionarea în bune condiţii a secretariatului filialei teritoriale şi comunicarea 
eficientă a acestuia cu secretariatul Comitetului director; 

• asigurarea mijloacelor fizice şi electronice de păstrare a evidenţei şi a 
corespondenţei la nivelul filialei teritoriale; 

• asigurarea obiectivităţii şi transparenţei procedurilor desfăşurate la nivelul 
filialei teritoriale; 

• dovada asigurării posibilităţilor de comunicare şi de diseminare a anunţurilor şi 
informărilor către membrii filialei teritoriale; 

• asigurarea unui nivel foarte bun de cunoaştere a legislaţiei specifice privind 
accesul şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică de către 
membrii comitetului filialei teritoriale şi secretarul acesteia. 

� Rezultatul evaluării capacităţii organizatorice a filialei teritoriale se constată printr-un 
proces-verbal încheiat de către membrii echipei de verificare. 

� În baza procesului-verbal de verificare a capacităţii organizatorice, preşedintele 
Comitetului director propune membrilor conducerii operative emiterea unui mandat 
către preşedintele filialei teritoriale care îndeplineşte criteriile menţionate la alin. (2) în 
vederea organizării interviurilor cu candidaţii care solicită accesul în profesia de psiholog 
cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub 
supervizare. 

Organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog 
 cu drept de liberă practică 
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În Monitorul Oficial nr. 371 din 28 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
3/2015 al Băncii Naţionale a României pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării 
contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului 
Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin 
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013. 

Principalele prevederi 

� Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data 
de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc raportarea contabilă anuală, 
urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice o declaraţie pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are 
obligaţia gestionării instituţiei de credit, care să cuprindă toate datele de identificare: 

• denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); 

• adresa şi numărul de telefon; 

• numărul de înregistrare la registrul comerţului; 

• codul unic de înregistrare; 

• capitalul social. 
� Începând cu exerciţiul financiar 2014 declaraţiile de inactivitate se vor depune în 

format electronic. În vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în format hârtie şi în 
format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură 
electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă prevăzut la 
subpct. 2.9. 

� Instituţiile de credit aflate în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarea 
contabilă anuală. 

� Depunerea raportării contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. 

� Depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a declaraţiei prevăzute la subpct. 2.13 alin. (1) 
se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. 

� În cazul în care ultima zi a termenului de depunere este o zi nelucrătoare, raportarea 
contabilă anuală/declaraţia prevăzută la subpct. 2.13 alin. (1) se depune cel târziu până 
în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia. 

� Netransmiterea fişierelor cu formularele raportării contabile anuale completate cu 
date, pe baza cărora a fost listată raportarea contabilă anuală, nedepunerea raportării 
contabile anuale listate, semnate şi ştampilate, la termenul prevăzut în prezentele 
norme metodologice, prezentarea unei raportări contabile anuale care conţine date 
eronate sau necorelate sau nedepunerea declaraţiei prevăzute la subpct. 2.13 alin. (1) 
se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi 
aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme 
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, 
aprobate prin Ordinul nr. 27/2010, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din 
Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel 
individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile 
instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul nr. 
6/2014. 

Întocmirea raportării contabile anuale 
 pentru necesităţi de informaţii ale MFP 
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În Monitorul Oficial nr. 378 din 29 mai 2015 a fost publicat 
Regulamentul nr. 6/2015 al Autorităţii de Supraveghere Financiară 
pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind 
autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a 
investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr. 12/2006. 

 

Principalele prevederi 

� În cazul unei instituţii de credit membră a Fondului, compensaţia este asigurată de 
Fond numai pentru fondurile băneşti şi instrumentele financiare încredinţate în vederea 
prestării de servicii şi activităţi de investiţii. 

� În vederea verificării eligibilităţii creanţei şi a valorii compensaţiei ce urmează a fi 
plătită de către Fond, în situaţia stabilirii incapacităţii de plată a unui membru al său, 
Fondul poate să solicite investitorilor membrilor consiliului de administraţie, salariaţilor, 
precum şi auditorilor membrului respectiv orice informaţii necesare. 

� Resursele financiare ale Fondului pot fi investite numai în titluri de stat sau în alte 
instrumente cu venit fix garantate integral de stat, precum şi în alte active cu risc scăzut, 
cu respectarea principiului dispersiei riscului pentru fiecare instrument financiar şi 
pentru fiecare emitent al respectivului instrument financiar, după cum urmează: 

• obligaţiuni ale administraţiei publice centrale şi locale; 

• titluri de stat şi alte active cu risc scăzut emise de statele membre, titluri emise 
de băncile centrale ale acestora şi titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale 
Americii; 

• depozite la termen la instituţii de credit, persoane juridice române sau 
sucursale ale unor instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe 
teritoriul României, care nu se află în procedura de supraveghere specială ori 
administrare specială; 

• alte instrumente financiare cu grad scăzut de risc, cu aprobarea Consiliul A.S.F. 
� Strategia privind expunerea Fondului, atât pentru fiecare dintre instrumentele 

financiare, cât şi pentru fiecare emitent, se stabileşte, anual, de către Consiliul de 
administraţie al Fondului, cu aprobarea Consiliului A.S.F. 

� În termen de 10 zile de la data expirării perioadei pentru înregistrarea cererilor de 
compensare, organul competent transmite Fondului, în formatul solicitat de Fond, pe 
suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menţionate la art. 1 
alin. (6), lista definitivă cuprinzând investitorii intermediarului/SAI care administrează 
portofolii individuale de investiţii aflate în imposibilitatea de a returna fondurile 
băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor la data de referinţă, 
atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie 
efectuată plata prin mandat poştal, deţinerile nete, precum şi tabelul definitiv al 
creanţelor, în cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004. La cererea 
Fondului, lista va fi însoţită de cererile de compensare, documentele justificative 
aferente, contractele de servicii şi activităţi de investiţii, cererile de deschidere de cont, 
situaţia portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declaraţiile 
investitorilor privind încadrarea/neîncadrarea în categoria investitorilor compensabili, 
documente privind conturile comune de investiţii, declaraţiile de creanţă înregistrate în 
tabelul definitiv şi orice alte documente considerate necesare de către Fond pentru 
întocmirea Listei de plată. 

Funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor 
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În Monitorul Oficial nr. 374 din 28 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
359/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 
Principalele prevederi 

� Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecuri-
lor periculoase în cantităţi semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de 
avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2, sau 
trebuie marcate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care 
etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop. 

� În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 
2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice 
periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în 
anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 
amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, 
precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Ofici-
al al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat 
prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008. 

� Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanţe sau amestecuri chimice 
clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau 
pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 
67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1.907/2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale(Regulamentul nr. 
1.272/2008), şi containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanţe sau 
amestecuri periculoase, precum şi conductele situate la vedere şi care conţin sau trans-
portă astfel de substanţe şi amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictogra-
me de pericol relevante, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului respectiv. 

� Prima teză nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte 
de timp şi nici containerelor al căror conţinut se schimbă frecvent, în cazul în care se 
iau măsuri alternative adecvate, în special pentru informare şi/sau formare, asigurându-
se astfel un nivel uniform de protecţie. 

� Etichetele prevăzute la prima teză pot fi: 

• înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa nr. 2, preluându-se 
aceeaşi pictogramă sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de 
avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2, trebuie utilizată pictograma de 
pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul nr. 1.272/2008; 

• completate cu informaţii suplimentare, cum ar fi numele şi/sau formula 
substanţei sau amestecului periculos şi detalii privind pericolul; 

• completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în Uniunea Europeană 
pentru transportul substanţelor sau amestecurilor periculoase, în cazul 
transportului containerelor la locul unde se lucrează. 

Modificarea unor acte normative din domeniul 
 securităţii şi sănătăţii în muncă 
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În Monitorul Oficial nr. 374 din 28 mai 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 
14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi pentru modificareaart. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale. 

Principalele prevederi 

� În situaţia excepţională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării 
mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 şi 70, consiliul local este 
dizolvat în condiţiile alin. (1)-(6), iar funcţia de secretar al unităţii administrativ-
teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare în 
condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz,art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care să exercite atribuţiile de secretar al unităţii administrativ-teritoriale pentru a 
rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, până la ocuparea 
funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei 
privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

� Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (81) trebuie să îndeplinească condiţiile 
de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei 
privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

� În situaţia prevăzută la alin. (81), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de 
conducere de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile 
legii. 

� Numirea în funcţia de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, se face, 
în situaţia prevăzută la alin. (83), de către prefect, la propunerea Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 

� În situaţia excepţională în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibili-
tatea exercitării mandatului, consiliul judeţean este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(7), iar 
funcţia de secretar al judeţului este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană 
prin detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite 
atribuţiile de secretar al judeţului pentru a rezolva problemele curente ale judeţului, 
până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu preve-
derile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 

� Persoana desemnată trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în 
specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică 
şi funcţionarii publici. 

� În situaţia prevăzută anterior, prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de 
conducere de secretar al judeţului, în condiţiile legii. 

� Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la alin. (11), de 
către prefectul judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

� Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 
alin. (81) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unităţii administrativ-teritoriale 
îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente. 

 Legea administraţiei publice locale a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 373 din 28 mai 2015 a fost publicată H.G. nr. 
367/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. 

Principalele prevederi 

� Pentru aplicarea prevederilor art. 201 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, formele de organizare pentru persoanele 
juridice române, societăţi-mamă, sunt: 

• societăţile înfiinţate în baza legii române, cunoscute ca «societăţi pe acţiuni», 
«societăţi în comandită pe acţiuni», «societăţi cu răspundere limitată», 
«societăţi în nume colectiv», «societăţi în comandită simplă». 

Impozitul pe venit 

� După punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu următorul cuprins: 

Codul fiscal: Venituri scutite 

� Veniturile din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de 
asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de 
impozit pe venit. 

Norme metodologice: 

� Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând 
cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform 
documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile 461 din Codul 
fiscalcontribuabilii au obligaţia de a depune la organul fiscal competent documentele 
care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi 
prezentate în original şi în copie, organul fiscal competent păstrând copia după ce 
verifică conformitatea cu originalul. 

� După punctul 46 se introduc două noi puncte, punctele 461şi 462, cu următorul cuprins: 

� Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap 
grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, se reduce 
proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la 
plata impozitului. Plăţile anticipate de impozit vor fi calculate pentru venitul net anual 
redus proporţional cu numărul de zile. 

� Prevederea de la pct. 461 se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul 
perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul 
contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de 
handicap respectiv, potrivit legii. 

� Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând 
cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, conform documentelor 
justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 461 din Codul fiscal, contribuabilii au 
obligaţia de a depune la plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 52 şi art. 521 din Codul 
fiscal documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat.  

 Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 372 din 28 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
901/2015 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile 
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice. 

Principalele prevederi 

� Metodologia stabileşte elementele şi criteriile tehnice care stau la baza activităţii de 
emitere a avizului tehnic, precum şi modul de desfăşurare a procesului de verificare şi 
analiză a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii care se 
finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori 
garantate de stat. 

� Metodologia cuprinde etapele necesare efectuării activităţii de verificare şi analiză a 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii, precum şi 
modelul-cadru al avizului tehnic. 

Scopul metodologiei 

� Scopul metodologiei este de a crea cadrul unitar şi elementele necesare desfăşurării în 
bune condiţii a activităţii de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii – I.S.C., pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de 
investiţii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru 
obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare. 

Domeniul de aplicare 

� Prezenta metodologie se aplică: 

• documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care 
se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, 
contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se 
aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la 
construcţii existente – reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări – 
finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate 
de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, 
exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise. 

Competenţe privind emiterea avizului tehnic 

� Emiterea avizelor tehnice pentru documentaţiile prevăzute la art. 4 este de competenţa 
I.S.C. – aparatul central, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, 
sectorul 3. 

� Prin excepţie, avizele tehnice pentru documentaţiile tehnico-economice prevăzute la 
art. 4 lit. b), finanţate din fonduri publice locale, potrivit Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se emit de către I.S.C., 
prin structurile de specialitate. 

Emiterea avizului tehnic de către ISC pentru documentaţiile tehnico-
economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
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În Monitorul Oficial nr. 361 din 26 mai 2015 a fost publicat Legea nr. 
118/2015  privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011. 

Principalele prevederi 

� Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu 
diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă. 

� În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc facilităţi sau 
condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare 
de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare 
şi/sau la alte concursuri naţionale sau internationale. 

� Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, 
distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără 
susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, pentru un program 
de licenţă, masterat sau doctorat. 

Află care sunt ultimele modificări aduse Legii educaţiei naţionale 

În Monitorul Oficial nr. 366 din 27 mai 2015 a fostz publicată Hotărârea 
nr. 443/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 387/2005. 

Principalele prevederi 

� Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 

� La articolul 116, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 

� În cazul în care prin hotărâre definitivă s-a pronunţat achitarea în temeiul art. 16 alin. 
(1) lit. c) din Codul de procedură penală şi există indicii privind săvârşirea infracţiunii de 
către o altă persoană, dosarul de urmărire penală împreună cu mijloacele materiale de 
probă se restituie, la cerere, parchetului competent să efectueze ori să supravegheze 
urmărirea penală în cauză. La arhiva instanţei se păstrează o copie certificată a actelor 
dosarului şi procesul-verbal de predare-primire a dosarului de urmărire penală şi a 
mijloacelor materiale de probă. 

CSM a adus modificări Regulamentului de ordine interioară 
 al instanţelor judecătoreşti 
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În Monitorul Oficial nr. 361 din 26 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 
119/2015 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001. 

Principalele prevederi 

� Primarii comunelor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un 
post de consilier al primarului. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor reşedinţă 
de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul 
primarului, compartiment distinct, format din: 

• maximum 2 posturi, la oraşe şi municipii; 

• maximum 4 posturi, la municipii reşedinţă de judeţ. 

� Personalul încadrat pe posturile prevăzute anterior este numit şi eliberat din funcţie de 
către primar. 

� Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi 
aprobate, cabinetul preşedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 
posturi.  

Legea administraţiei publice locale a suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 374 din 28 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1069/2015 al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui 
tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015. 

Principalele prevederi 

� Pentru semestrul I al anului 2015, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui 
tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de 
natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu 
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu 
modificările şi completările ulterioare, este de 9,41 lei. 

Stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă 
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În Monitorul Oficial nr. 364 din 26 mai 2015 a fost publicată Decizia nr. 
235 din 7 aprilie 2015 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484alin. (2) şi ale art. 488 din 
Codul de procedură penală. 

Principalele prevederi 

� Curtea de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi Curtea 
de Apel Bucureşti - Secţia I penală au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) şi, respectiv, ale art. 488 alin. (1) 
şi (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Curtea de Apel Ploieşti - 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, din oficiu, şi de reprezentantul 
Ministerului Public. 

� În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, cu privire la pretinsa încălcare prin 
textul criticat a dispoziţiilor art. 16, 21 şi 24 din Constituţie, se susţine că acesta creează 
o inegalitate de tratament juridic între inculpat şi partea responsabilă civilmente sub 
aspectul asigurării dreptului de a formula apel împotriva sentinţei de admitere sau de 
respingere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inegalitate care este nejustificată, 
în condiţiile în care toţi aceşti participanţi la procesul penal au aceeaşi calitate, de părţi. 
Se arată că restrângerea acestui drept părţii civile şi părţii responsabile civilmente le 
privează pe acestea de posibilitatea de a-şi apăra interesele legitime specifice, în vreme 
ce inculpatului îi este asigurată pe deplin această posibilitate. Se susţine, totodată, că 
aceeaşi diferenţă de tratament juridic apare şi între inculpat şi persoana vătămată, care, 
chiar dacă nu este parte în procesul penal, face parte din categoria subiecţilor proce-
suali principali şi are, conform art. 33 alin. (2) din Codul de procedură penală,aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia acelora pe care legea le rezervă doar 
părţilor. 

� Se observă, de asemenea, că, potrivit art. 484 alin. (2) din Codul de procedură penală, 
procedura prin care instanţa se pronunţă, prin sentinţă, asupra acordului de recunoaş-
tere a vinovăţiei este una necontradictorie şi se realizează în şedinţă publică, după 
ascultarea procurorului, a inculpatului şi avocatului acestuia, precum şi a părţii civile, 
dacă este prezentă, instanţa fiind, prin urmare, obligată să dispună citarea inculpatului 
şi a părţii civile şi să procedeze la ascultarea acestora, atunci când sunt prezente. 

� Se susţine că reglementarea citării şi ascultării părţii civile instituită prin art. 484 alin. 
(2) din Codul de procedură penală trebuie corelată cu prevederile art. 486 din acelaşi 
cod, care face referire la cuprinsul sentinţei prin care se admite acordul de recunoaştere 
a vinovăţiei, în funcţie de împrejurarea dacă se referă sau nu şi la soluţionarea laturii 
civile. 

� Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Curtea de 
Apel Ploieşti — Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, din oficiu, şi de 
reprezentantul Ministerului Public şi a constatat că dispoziţiile art. 488 din Codul de 
procedură penală, precum şi soluţia legislativă cuprinsă în art. 484 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, care exclude persoana vătămată, partea civilă şi partea respon-
sabilă civilmente de la audierea în faţa instanţei de fond, sunt neconstituţionale. 

Prevederile NCPP de excludere a persoanei vătămate de la audierea 
 în faţa instanţei de fond sunt neconstituţionale 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Creaţiei Populare Româneşti 

 

Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European 

� Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc 

� Propunere legislativă pentru abrogarea art. 4 alin. (5) din Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 

� Propunere legislativă privind modificarea alin. (7) al art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconsti-
tuirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 44 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor 

� Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii 

� Propunere legislativă privind decuplarea consumului de energie de creşterea economică a ţării 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI 

� Propunere legislativă privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor 
derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor 
acte normative 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România 

� Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 41 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane şi serviciile funerare 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 33 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii 
Naţionale a României  
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Management în Sănătate 

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

� Propunere legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

� 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 art. 574 al Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 13 din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012 

� 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 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Legea Tăcerii 
� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale 

nr. 123/2012 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 15/2002 privind apli-
carea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 287/2009 republicată privind Codul 
civil 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi a 
Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor natural 
nr. 123/2012 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 60/1991 (republicată) 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

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

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

� Propunere legislativă privind modificarea reglementărilor Legii nr. 94/2014 pentru aprobarea 
O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată 

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

� Propunere legislativă pentru completarea art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 alin. (3) din O.U.G. nr. 111/2010 privind conce-
diul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

� Propunere legislativă privind fondul de garantare a asiguraţilor 

� 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 pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate în urma aplicării Legii 
nr. 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. III din Legea nr. 122/2014 pentru completarea 
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 
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Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 171 din 26 mai 2015  a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 

Jurisprudenţă europeană 

Întreprinderea comună „Shift to Rail” > a publicat un anunţ de post vacant pentru funcţia de director 
executiv, în Bruxelles (agent temporar – gradul AD 14) COM/2015/20006. Anunţul a fost publicat în JO 
C 172A din 27 mai 2015. 
 

Condiţii: Verificaţi cu atenţie dacă îndepliniţi toate criteriile de eligibilitate (de la secţiunea „Candidaţii 
trebuie”), în special cele privind tipurile de diplome și experienţa profesională cerute. Neîndeplinirea 
oricăruia dintre criteriile de eligibilitate duce la excluderea automată din cadrul procedurii de selecţie. 
Pentru a vă finaliza candidatura, va trebui să încărcaţi un CV în format PDF și să completaţi online o 
scrisoare de intenţie (de maximum 8  000 de caractere). Atât CV-ul, cât și scrisoarea trebuie redactate în 
limba engleză, franceză sau germană. 
 

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

 

Termen-limită: 26 iunie 2015. Înscrierea online nu va mai fi posibilă după ora 12.00 (după-amiaza). 
 

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 
 

Decrete semnate 

  

Dispoziţii europene privind transplantul de organe rati-
ficate de România 
 
Ministerul Sănătăţii a publicat pe data de 25 mai un proiect de lege pentru 
ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia 
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei 
şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine 
umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015. 

Conform expunerii de motive, prevederile din Protocolul adiţional privind combaterea traficului 
de organe şi ţesuturi, şi anume: protejarea minorilor, a persoanelor defavorizate, respectarea 
tuturor prevederilor naţionale privind acordul pentru donare, prevenirea recoltărilor şi a procedu-
rilor de transplant ilicite, se regăsesc în legislaţia naţională (Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii – Titlul VI - cu modificările şi completările ulterioare).  Reglementările din noul 
Cod civil reflectă, de asemenea, aceste principii. 

 
Ratificarea Protocolului va întări prevederile legale existente în domeniu.  
 
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
așteptate pe adresa de e-mail propuneri@ms.ro, în 10 zile de la publicare. 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a 
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici 
cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali - 
business angels; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991; 
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Teoria generală a obligaţiilor 

Vă dorim lectură plăcută 

 

Cursul îşi propune o
românesc, şi anume faptul că problematica în discuţie este analizată

din toate unghiurile posibile, cu ample referinţe practice,
punându-se accent pe soluţii pertinente şi argumentate,

dar şi pe speţele rel
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Teoria generală a obligaţiilor – un alt fel de curs

Autori: Veress Emöd  

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Editura C.H. Beck, 2015 

 

pune o abordare inedită pentru mediul universitar
şi anume faptul că problematica în discuţie este analizată

din toate unghiurile posibile, cu ample referinţe practice,
se accent pe soluţii pertinente şi argumentate,

dar şi pe speţele relevante din practica judiciară 
naţională şi internaţională.  

Viziunea autorului 

Emőd Veress: Având în vedere gradul foarte 
mare de abstractizare al dreptului civil al 
obligațiilor, am dorit de asemenea integra
rea practicii la o intensitate mai ridicată 
decât în cazul cursurilor sau manualelor pre
cedente, facilitând înțelegerea teoretică a 
instituțiilor dreptului civil şi prin analiza 
multor probleme de ordin practic. Elemen
le de noutate ale prezentei cărți decurg din 
intenția mea de a realiza un cu
sistematizat, după modelul manualelor de 
acest tip din occident. Totodată am urmărit 
regândirea acestei materii în conformitate 
cu sistemul monist al dreptului privat, inten
ționând să cercetez atât obligațiile de drept 
comun, cât şi obligațiile profesionale şi de 
consum. 
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un alt fel de curs 

iilor 

pentru mediul universitar 
şi anume faptul că problematica în discuţie este analizată 

din toate unghiurile posibile, cu ample referinţe practice, 
se accent pe soluţii pertinente şi argumentate, 

evante din practica judiciară  

Având în vedere gradul foarte 
mare de abstractizare al dreptului civil al 

gațiilor, am dorit de asemenea integra-
rea practicii la o intensitate mai ridicată 
decât în cazul cursurilor sau manualelor pre-

dente, facilitând înțelegerea teoretică a 
instituțiilor dreptului civil şi prin analiza 
multor probleme de ordin practic. Elemente-
le de noutate ale prezentei cărți decurg din 
intenția mea de a realiza un curs sintetic şi 
sistematizat, după modelul manualelor de 
acest tip din occident. Totodată am urmărit 
regândirea acestei materii în conformitate 
cu sistemul monist al dreptului privat, inten-
ționând să cercetez atât obligațiile de drept 

iile profesionale şi de 
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Versiunea valabilă azi versus versiune accesibilă din Tabelul actelor modificatoare

Versiunile actelor accesibile din tabelul actelor modificatoare au o particularitate anume: 

reprezintă exact versiunea care a determinat modificarea actului principal vizualizat

Cu alte cuvinte, dacă, așa cum se vede în exemplul de mai sus, O

de 29 februarie 2004 actul curent 

10/2004  se va deschide versiunea acestui act 

adică acea versiune care a abrogat actul ini

Sfat! 

În pagina O.G. nr. 10/2004, consultând în panoul de 

vedea că prima în lista de versiuni este cea valabilă din 28.6.2014 (

acel link dacă vrei să vezi forma aplicabilă azi a O

Acte consolidate în Legalis® - Ce versiuni pot fi accesate din Tabelul actelor modificatoare

Istoricul modificărilor unui act normativ este întotdeauna prezent în Legalis® în prima pagină a 
actului, în panoul din mijloc. Detalii despre versiunile actelor modificatoare incluse în acest tabel, 
în tutorialul de astăzi.  
 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

Suportul Legalis® la num

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 
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