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În Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. 

Principalele prevederi 

� Legea reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-
business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de părţi sociale 
prin investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea 
nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare societăţi, care întrunesc 
cumulativ următoarele condiţii: 

• sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată în condiţiile art. 2 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă ori în faliment şi nu a 
fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societăţii. 

� Nu intră sub incidenţa prezentei legi investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară 
activităţi în următoarele domenii: 

• bancar; 

• asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte 
activităţi în domeniul financiar; 

• tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul 
imobiliar, dezvoltare imobiliară; 

• jocuri de noroc şi pariuri; 

• producţie sau comercializare de oţel; 

• producţie sau comercializare de cărbune; 

• construcţii de nave maritime şi fluviale; 

• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, 
substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi 
psihotrope; 

• consultanţă în orice domeniu. 

� Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels, facilităţile 
fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societăţii în cauză, 
proporţional cu procentul părţilor sociale deţinute. 

� Prin derogare de la dispoziţiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit 
de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din 
momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale 
dobândite în condiţiile art. 2 alin. (1) lit. a). 

Stimularea investitorilor individuali-business angels 
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În Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
361/2015 privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie 
extinsă. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă. 

� Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să achiziţioneze de pe piaţa publică 
servicii de comunicaţii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicaţii pe care 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu le poate asigura cu resurse proprii, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să gestioneze reţeaua constituită 
conform cerinţelor beneficiarului. 

� Modalitatea de recuperare a sumelor reprezentând costul serviciilor prevăzute anterior, 
precum şi orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun, încheiat între Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

� Costurile pentru serviciile achiziţionate potrivit prevederilor anterioare se recuperează de 
către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale din sumele alocate cu această destinaţie în 
bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

� Cu sumele rezultate în urma acestei activităţi, încasate în cadrul aceluiaşi exerciţiu 
financiar, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale reconstituie creditele bugetare utilizate în 
acest scop. 

Realizarea reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă 

În Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
121/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991. 

Principalele prevederi 

� Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit, definite de Codul 
fiscal, şi ale căror venituri sunt determinate în sistem real au obligaţia să conducă 
evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea 
acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor 
contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede 
altfel. 

Legea contabilităţii a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
373/2015 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, 
a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de 
credite cu rol de autoritate de management şi pentru modificarea H.G. 
nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 
2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal 
de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul 
operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE). 

Principalele prevederi 

� În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru 
programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului 
convergenţă — Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul operaţional 
sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional 
sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) şi Programul operaţional regional 
(POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii iunie a anului 2015, 
în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi 
pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente 
instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de 
către Ministerul Finanţelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 820.000,00 mii 
lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

� Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate 
potrivit prevederilor anterioare vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în 
euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la 
data de 30 septembrie 2015. 

� Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, 
efectuează transferul integral, în euro, al sumei prevăzute anterior în termen de două 
zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată. 

� Echivalentul în euro al sumei prevăzute anterior se determină pe baza cursului Băncii 
Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 
3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la 
Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic 
denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii 
Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca 
Naţională a României şi administrat de Autoritatea de certificare şi plată. 

� Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro 
transferate potrivit prevederilor anterioare şi virează echivalentul în lei al sumei rezul-
tate în contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi 
fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis 
la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată. 

� Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil des-
chise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, 
integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar, 
proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorită-
ţilor de management, cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la 
plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management. 

Alocarea temporară a unor sume ordonatorilor principali de credite 
cu rol de autoritate de management 
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În Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
61/2015 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor 
de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în 
vederea certificării prin garanţii de origine. 

Principalele prevederi 

� Prezenta metodologie stabileşte cerinţele şi procedura de autoevaluare pentru 
certificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare, aplicabile producătorilor de 
energie electrică şi termică în cogenerare în vederea obţinerii, la cerere, a garanţiilor de 
origine pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, 
într-o anumită perioadă de timp. 

� Prezenta metodologie se aplică de către ANRE şi producătorii de energie electrică şi 
termică în cogenerare, care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare cu 
una dintre următoarele tehnologii: 

• ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică; 

• turbină cu abur de contrapresiune; 

• turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare; 

• turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică; 

• motor cu combustie internă; 

• microturbine; 

• motoare Stirling; 

• pile de combustie; 

• motoare cu abur; 

• cicluri Rankine pentru fluide organice; 

• orice alt tip de tehnologie de producere combinată a energiei electrice şi termice 
sau combinaţii ale acestora. 

� Prezenta metodologie creează cadrul procedural pentru certificarea cantităţilor de 
energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care pot beneficia de 
garanţii de origine, la solicitarea producătorilor de energie electrică şi termică în 
cogenerare. 

Condiţii de certificare prin garanţii de origine a unei cantităţi de energie electrică 
produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare 

� Stabilirea prin calcul de autoevaluare a cantităţii de energie electrică produsă în 
cogenerare de înaltă eficienţă, care poate beneficia de garanţii de origine, precum şi a 
economiei de energie primară la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare 
de înaltă eficienţă este obligatorie pentru obţinerea garanţiilor de origine solicitate de 
producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare. 

� Calculul de autoevaluare pentru certificare se face separat pentru fiecare unitate de 
cogenerare din configuraţia înregistrată de responsabilul de configuraţie conform 
prevederilor Regulamentului şi separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se 
solicită garanţii de origine. 

Stabilirea cantităţilor de energie electrică produse 
 în cogenerare de înaltă eficienţă 
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În Monitorul Oficial nr. 383 din 2 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
100/2015 al ministrului Economiei, Comerţului şi Turismului, Inspecţia de 
Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor 
de ridicat pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calităţii 
de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. 

Principalele prevederi 

� Regulamentul stabileşte condiţiile de atestare a persoanelor fizice în România, în 
vederea efectuării expertizei tehnice extrajudiciare în domeniul Inspecţiei de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. 

� Activităţile de expertiză tehnică extrajudiciară se desfăşoară la: 

• instalaţii/echipamente sub presiune (IP) prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea 
nr. 64/2008, cu excepţia celor care sunt clasificate ca făcând parte din sistemele 
de securitate nucleară; 

• instalaţii/echipamente de ridicat (IR) prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 
64/2008, cu excepţia celor care deservesc sistemele de securitate nucleară. 

Atestarea expertului tehnic extrajudiciar 
� Examenul scris pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul IP 

şi/sau IR se organizează de către ISCIR, se desfăşoară în limba română şi are drept scop 
verificarea pregătirii de specialitate şi a cunoaşterii actelor normative ce reglementează 
domeniul pentru care se intenţionează obţinerea atestatului. 

� Examenul oral pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul IP 
şi/sau IR se organizează de către ISCIR, se desfăşoară în limba română şi are drept scop 
verificarea gradului de însuşire a actelor normative referitoare la domeniile IP şi/sau IR, 
reglementate de către ISCIR, şi din alte acte normative care reglementează activitatea de 
expertiză tehnică extrajudiciară, drepturile şi obligaţiile expertului. 

� Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca expert tehnic extrajudiciar trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

• să fie cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene 
(UE) ori aparţinând Spaţiului Economic European (SEE); 

• să cunoască limba română la nivel avansat; 

• să aibă studii superioare în următoarele specialităţi: mecanică, tehnologia con-
strucţiilor de maşini, electromecanică, energetică, electrotehnică, automatizări, 
transporturi, metalurgie, chimie, instalaţii, utilaj tehnologic pentru construcţii, 
petrol şi gaze sau în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de 
către ISCIR, dovedite cu licenţă sau cu diplomă; 

• să aibă o vechime în domeniul/domeniile prevăzut/prevăzute la art. 2 de 
minimum 12 ani; 

• să deţină atestat ca RADTE-IP şi/sau RADTE-IR sau atestat de formator 
expert/formator specialist de minimum 5 ani; 

• să deţină calitatea de expert tehnic judiciar sau extrajudiciar în una dintre 
specializările prevăzute la lit. c), dacă este cazul; 

• să nu aibă antecedente penale; 

• să se bucure de o bună reputaţie profesională, fapt recunoscut de o asociaţie 
profesională în domeniul/domeniile prevăzut/prevăzute la art. 2, cu care ISCIR 
are parteneriat de colaborare. 

Dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul 
 Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor 
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În Monitorul Oficial nr. 384 din 2 iunie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
382/2015 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la 
Bucureşti, în perioada 7–11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de 
Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei 
Internationale EuroPris. 

Principalele prevederi 

� Se aprobă finanţarea unor cheltuieli ocazionate de organizarea la Bucureşti, în 
perioada 7–11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de 
Probaţiune (Conference of Directors of Prison and Probation Services) şi a Conferinţei 
Internaţionale EuroPris. 

� Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 
prevăzute la art. 1, în sumă totală de 50 mii lei, se suportă din prevederile bugetare 
aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pe anul 2015, la capitolul 61.10 
„Ordine publică şi siguranţa naţională“, titlul II „Bunuri şi servicii“. 

� Administraţia Naţională a Penitenciarelor răspunde de utilizarea fondurilor aferente 
organizării celor două evenimente, potrivit prevederilor legale. 

� În scopul participării la activităţile prevăzute anterior, se aprobă invitarea în ţară a unui 
număr de maximum 130 de participanţi, străini şi români, la prima conferinţă, şi de 
maximum 70 de participanţi, străini şi români, la a doua conferinţă, prin derogare de la 
prevederile cap. I pct. 3 şi 4 şi cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. A din Normele privind organizarea 
în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum 
şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate 
prinHotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor 
de protocol, cu modificările ulterioare. 

Conferinţa Directorilor de Sisteme Penitenciare 
 şi de Probaţiune 7–11 iunie 

În Monitorul Oficial nr. 384 din 2 iunie 2015 a fost publicate Instrucţiunile 
nr. 50/2015 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi 
completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 
82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a 
apostilei pentru actele oficiale administrative. 
 

Principalele prevederi 

� Completarea informaţiilor cuprinse în Registrul naţional electronic se face prin preluarea 
automată a datelor introduse la nivelul birourilor apostilă, în cadrul aplicaţiei informatice 
«Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile 
prefectului pentru actele oficiale administrative». 

� După completarea apostilei, aceasta poate fi eliberată, la cererea solicitantului, şi în 
format electronic. 

� După scanarea apostilei, fişierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat 
de către operatorul din cadrul biroului apostilă desemnat prin ordin al prefectului. 

� În situaţia în care operatorul din cadrul biroului apostilă se află în imposibilitate, fişierul 
PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către persoana desemnată 
prin dispoziţia conducătorului structurii coordonatoare. 

Desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei 
 pentru actele oficiale administrative 
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În Monitorul Oficial nrt. 384 din 2 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
673/2015 al ministrului Sănătăţii privind completarea Normelor de 
aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004. 

Principalele prevederi 

� La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant 
are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie 
informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum 
şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. 

� Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informaţi 
despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament se exprimă în scris, prin comple-
tarea formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. 

Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului au suferit modificări 

În Monitorul Oficial nr. 384 din 2 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
677/2015 al ministrului Sănătăţii pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea 
procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, 
amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară 
activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. 

Principalele prevederi 

� Pentru unităţile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activităţi complexe şi 
investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă 
care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2016 şi un program operaţional pentru anul 
în curs. 

� Pentru a evita neconformităţile cu normele de igienă şi sănătate publică care duc 
implicit la elaborarea de planuri de conformare, înainte de autorizarea sanitară, unităţile 
sanitare cu paturi vor solicita direcţiei de sănătate publică asistenţă de specialitate de 
sănătate publică, conform prevederilor art. 18, care va certifica conformarea cu normele 
mai sus menţionate. 

� După data prevăzută anterior, pentru unităţile sanitare care nu se conformează 
normelor de igienă şi sănătate publică, autorizaţia sanitară de funcţionare se anulează şi 
unităţile sanitare nu mai pot funcţiona. 

� Pentru unităţile sanitare cu paturi care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au 
eliberată o autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare care 
depăşeşte data de 31 decembrie 2016, se menţine valabilitatea autorizaţiei sanitare de 
funcţionare. 

� Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi serviciile medicale din structura ministerelor cu 
reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Reglementare sanitară pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară 
activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei 
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În Monitorul Oficial nr. 385 din 3 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
831/600/2015 al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice şi al Ministrului Finanţelor Publice pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri. 

Principalele prevederi: 

� Normele metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Înfiinţarea, completarea, transmiterea şi păstrarea registrului de evidenţă a zilierilor 

� Registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare registru, reprezintă: 

• document oficial cu regim special de evidenţă a lucrătorilor zilieri; 

• sursă de date pentru elaborarea pe plan naţional a politicilor în domeniul 
ocupării forţei de muncă identificării cazurilor de muncă nedeclarată, precum şi 
în domeniul fiscal; 

• sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic cum ar fi: 
statistica curentă, urmărirea indicatorilor referitori la evoluţia gradului de 
ocupare şi al pieţei muncii, monitorizarea cazurilor de muncă nedeclarată, cu 
precădere în anumite domenii de activitate, organizarea unui sistem de anchete 
prin sondaj. 

� Modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a registrului sunt cele prevăzute în 
anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Pentru asigurarea unei evidenţe unitare referitoare la utilizarea forţei de muncă a 
lucrătorilor zilieri, beneficiarul de lucrări, definit conform Legii nr. 52/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, organizează conducerea şi ţinerea la zi a 
registrului. 

� Înregistrarea în registru se face în ordine cronologică, pentru toţi zilierii cu care 
beneficiarul are raporturi de muncă în baza legii, conform instrucţiunilor de completare 
prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

� În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiarul de lucrări transmite către 
inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna 
precedentă, certificată „conform cu originalul”. 

� Beneficiarii de lucrări care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de 
lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat 
competenţa de a încheia raporturi juridice cu zilieri, vor delega acestora şi competenţa 
completării şi transmiterii către inspectoratele teritoriale de muncă a copiei registrului. 

� Registrul se achiziţionează de la inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia îşi 
are sediul beneficiarul de lucrări şi/sau, după caz, de la inspectoratul teritorial de muncă 
pe teritoriul căruia se află sucursala, agenţia, reprezentanţa, punctul de lucru sau alte 
asemenea unităţi fără personalitate juridică, în cazul în care le-a fost delegată 
competenţa de a încheia raporturi juridice cu zilieri. 

Ministerul Muncii a aprobat Normele metodologice 
 de aplicare a Legii  privind exercitarea unor activităţi 

 cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
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În Monitorul Oficial nr. 386 din 3 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
123/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului. 

Principalele prevederi 

� D.P.A.P.S. se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi în coordonarea ministrului 
economiei, comerţului şi turismului, responsabilă cu elaborarea strategiilor şi politicilor 
de privatizare, cu coordonarea şi controlul implementării acestora, prin reorganizarea 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi prin preluarea unor activităţi, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

� Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, prin D.P.A.P.S., îndeplineşte 
următoarele atribuţii: 

• elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe 
domeniile de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Turismului; 

• elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative în 
domeniul privatizării, la iniţiativa D.P.A.P.S.; 

• avizează şi supune spre aprobare Guvernului programul de privatizare privind 
societăţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

• monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă; 

• propune spre aprobare Guvernului elementele esenţiale ale mandatului pentru 
privatizarea societăţilor de interes strategic aflate sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Turismului; 

• întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă 
spre analiză Guvernului; 

• asigură activitatea de monitorizare postprivatizare a contractelor de privatizare 
încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi în conformitate cu 
dispoziţiile legale incidente; 

• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de 
activitate şi ia orice măsuri, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru 
îndeplinirea acestora. 

� D.P.A.P.S. exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar a 
statului privind administrarea, reorganizarea şi/sau restructurarea operatorilor 
economici şi a filialelor acestora aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Turismului, în limitele competenţelor aprobate de ministrul economiei, comerţului şi 
turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi 
 Administrarea Participaţiilor Statului 
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În Monitorul Oficial nr. 387 din 3 iunie 2015 a fost publicată 
122/2015
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind 
modificarea şi completarea unor acte normative.

Principalele prevederi 

� Producătorii de energie electrică şi, respectiv, operatorii economici prevăzuţi la art. II 
alin. (3) şi, respectiv, alin. (31) din 
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea 
Comisiei Europene în termen de 24 de luni de la data acreditării, din motive 
neimputabile lor, pot solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei, denumită în continuare ANRE, o nouă 
a beneficia de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la 
data emiterii noii decizii de acreditare temporară până la data emiterii deciziei de 
autorizare din partea Comisiei Europene.

� În cazul producătorilor de energie electrică
prevăzuţi la art. II alin. (3) şi, respectiv, alin. (3
diferenţe negative dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate 
verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor regulariza în baza 
unei decizii emise de ANRE, prin emiterea
suplimentare în favoarea acestora, în maximum 24 de luni de la data emiterii deciziei 
Comisiei Europene. 

� Operatorul economic care deţine capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW
nu a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi va fi acreditat de către 
ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea Comisiei 
Europene. 

� Operatorul economic care deţine capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW 
se încadrează în prevederile art. II alin. (3
fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene, va fi acreditat 
de către ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea 
Comisiei Europene. Eventualele diferenţe dintr
numărul de certificate verzi cuvenite conform prevederilor legale se vor regulariza în 
maximum 24 de luni de la data emiterii acreditării.

� Ministerul de resort, în colaborare cu ANRE, elaborează 
schemei de promovare prin certificate verzi a producerii energiei electrice din surse 
regenerabile, către producătorii din alte state membre ale Uniunii Europene.

� Mecanismul de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi
prin hotărâre a Guvernului.

� În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind 
aprobarea mecanismului de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi, 
ANRE va adapta cadrul de reglementare în vigoare pentru a put
acest mecanism, pe baza acordurilor de reciprocitate încheiate în prealabil cu fiecare 
stat membru al Uniunii Europene.

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
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În Monitorul Oficial nr. 387 din 3 iunie 2015 a fost publicată 
122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

Producătorii de energie electrică şi, respectiv, operatorii economici prevăzuţi la art. II 
alin. (3) şi, respectiv, alin. (31) din O.U.G. nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea 

misiei Europene în termen de 24 de luni de la data acreditării, din motive 
neimputabile lor, pot solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei, denumită în continuare ANRE, o nouă decizie de acreditare temporară

numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la 

noii decizii de acreditare temporară până la data emiterii deciziei de 
autorizare din partea Comisiei Europene. 

cazul producătorilor de energie electrică şi, respectiv, al operatorilor economici 
prevăzuţi la art. II alin. (3) şi, respectiv, alin. (31) din O.U.G. nr. 88/2011
diferenţe negative dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate 

conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor regulariza în baza 
unei decizii emise de ANRE, prin emiterea pentru tranzacţionare a unor certificate verzi 
suplimentare în favoarea acestora, în maximum 24 de luni de la data emiterii deciziei 

 
Operatorul economic care deţine capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW

sistemul de promovare prin certificate verzi va fi acreditat de către 
ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea Comisiei 

Operatorul economic care deţine capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW 
cadrează în prevederile art. II alin. (31) din O.U.G. nr. 88/2011, pentru care nu au 

fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene, va fi acreditat 
de către ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea 
Comisiei Europene. Eventualele diferenţe dintre numărul de certificate verzi primite şi 
numărul de certificate verzi cuvenite conform prevederilor legale se vor regulariza în 
maximum 24 de luni de la data emiterii acreditării. 
Ministerul de resort, în colaborare cu ANRE, elaborează mecanismul de desch
schemei de promovare prin certificate verzi a producerii energiei electrice din surse 

, către producătorii din alte state membre ale Uniunii Europene.
deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi

hotărâre a Guvernului. 
În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind 
aprobarea mecanismului de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi, 
ANRE va adapta cadrul de reglementare în vigoare pentru a putea pune în aplicare 

, pe baza acordurilor de reciprocitate încheiate în prealabil cu fiecare 
stat membru al Uniunii Europene. 

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

a presei juridice din România. 
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În Monitorul Oficial nr. 387 din 3 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 

producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind 

Producătorii de energie electrică şi, respectiv, operatorii economici prevăzuţi la art. II 
nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea 

misiei Europene în termen de 24 de luni de la data acreditării, din motive 
neimputabile lor, pot solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

decizie de acreditare temporară pentru 
numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la 

noii decizii de acreditare temporară până la data emiterii deciziei de 

şi, respectiv, al operatorilor economici 
din O.U.G. nr. 88/2011, eventualele 

diferenţe negative dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate 
conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor regulariza în baza 

pentru tranzacţionare a unor certificate verzi 
suplimentare în favoarea acestora, în maximum 24 de luni de la data emiterii deciziei 

Operatorul economic care deţine capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW şi care 
sistemul de promovare prin certificate verzi va fi acreditat de către 

ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea Comisiei 

Operatorul economic care deţine capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW şi care 
nr. 88/2011, pentru care nu au 

fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene, va fi acreditat 
de către ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea 

e numărul de certificate verzi primite şi 
numărul de certificate verzi cuvenite conform prevederilor legale se vor regulariza în 

mecanismul de deschidere a 
schemei de promovare prin certificate verzi a producerii energiei electrice din surse 

, către producătorii din alte state membre ale Uniunii Europene. 
deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi se aprobă 

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind 
aprobarea mecanismului de deschidere a schemei de promovare prin certificate verzi, 

ea pune în aplicare 
, pe baza acordurilor de reciprocitate încheiate în prealabil cu fiecare 

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

11 

  

În Monitorul Oficial nr. 387 din 3 iunie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
388/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului 
„Prima casă”. 

Principalele prevederi 

� Finanţatorii care au participat în program, dar nu au optat pentru împărţirea 
proporţională a riscurilor şi a pierderilor şi solicită reintrarea în program au obligaţia 
de a transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe 
care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului şi de a semna iniţial Protocolul 
privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în 
cadrul Programului «Prima casă», rezultat din împărţirea în mod egal a riscurilor şi 
pierderilor aferente soldului portofoliului de garanţii acordate în cadrul programului, iar 
după epuizarea plafonului reutilizat vor semna Protocolul care stabileşte termenii şi 
condiţiile aplicabile garanţiilor acordate în cadrul programului în condiţiile împărţirii în 
mod egal a riscurilor şi pierderilor, potrivit art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1. 

� Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - 
IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, 
creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia sau construcţia unei locuinţe în 
cadrul programului, respectiv pentru achiziţia sau construcţia unei noi locuinţe în 
condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (104) din O.U.G. nr. 60/2009. 

� Plafoanele anuale ale garanţiilor, care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 
1alin. (3) din O.U.G. nr. 60/2009 se alocă la solicitarea finanţatorilor participanţi de 
către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. 

� În cazul în care valoarea totală a solicitărilor formulate de finanţatori depăşeşte 
plafonul anual alocat, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului 
Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia. 

� FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către 
finanţatori a plafoanelor alocate şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de 
gradul de utilizare a plafoanelor alocate. 

� Sumele eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului 
la scadenţă şi/sau anticipate, precum şi ca urmare a lichidării creditelor acordate iniţial 
în cadrul programului în vederea acordării de garanţii pentru achiziţionarea sau 
construirea unei noi locuinţe în cadrul programului reîntregesc plafonul total al 
garanţiilor aferent anului eliberării şi se utilizează de către fiecare finanţator pentru 
acordarea de garanţii beneficiarilor programului. Sumele astfel obţinute se evidenţiază 
şi se raportează distinct faţă de plafonul anual alocat prin hotărâre a Guvernului. 

� Garanţiile pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului în 
condiţiile art. 1 alin. (104) din O.U.G. nr. 60/2009 sunt garantate cu ipotecă legală de 
rang I asupra noii locuinţe achiziţionate/construite prin program, în favoarea statului 
român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi în favoarea finanţatorului, 
proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la finalizarea procedurii de 
executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea în 
cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de 
grevare cu sarcini pe toată durata garanţiei. 

Normele de implementare a programului  
„Prima casă” au suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 394 din 5 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
624/2015 al ministrului Finanţelor Publice privind stabilirea nivelului 
comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului 
„Prima casă”. 

 

Principalele prevederi 

� Finanţatorii care solicită Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de 
garantare în cadrul Programului „Prima casă” vor face dovada achitării unui comision 
unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare. 

� Pentru semestrul II al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor 
acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului 
„Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garanţiei statului. 

� Pentru analiza documentaţiei care însoţeşte solicitarea de obţinere a acordului de 
principiu privind emiterea garanţiei în cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. 
(1) şi (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii 
proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
FNGCIMM percepe un comision unic de analiză în sumă de 500 lei. 

� Pentru semestrul II al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor 
acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului de 
sprijin prevăzut la art. 3, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate. 

� Pentru semestrul II al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acor-
date de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului privind 
reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie 
guvernamentală, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate. 

Stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune 
 în cadrul Programului „Prima casă” 

În Monitorul Oficial nr. 396 din 5 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
129/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 

Principalele prevederi 

� Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se execută numai de 
către transportatori autorizaţi, care deţin autorizaţii taxi valabile, în cazul transportului în 
regim de taxi, sau copii conforme valabile, în cazul transportului în regim de închiriere, 
eliberate în condiţiile prezentei legii, pentru fiecare autovehicul utilizat. 

� Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a 
deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă. 

Legea privind transportul în regim de taxi şi 
 în regim de închiriere a suferit modificări 
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În Monitorul Oficial nr. 396 din 5 iunie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
390/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei 
publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013. 

Principalele prevederi 

� Pentru funcţiile publice specifice de conducere de inspector şef antifraudă, concursul 
poate fi concurs de recrutare sau de promovare. 

� Pot participa la concursul de promovare funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, 
cu modificările ulterioare.“ 

� În cadrul comisiei de concurs funcţionează: 

• comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare şi îndrumare a 
comisiilor de examinare şi evaluare, alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele 
comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Agenţiei şi un 
reprezentant desemnat din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
ajutaţi de un secretar raportor; 

• comisiile de examinare şi evaluare, alcătuite din câte 3 membri, dintre care 2 
desemnaţi din cadrul Agenţiei şi unul desemnat de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, şi câte un secretar tehnic. 

� Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri: 2 din cadrul Agen-
ţiei şi unul desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi un secretar tehnic. 
Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit din rândul membrilor, 
prin actul de constituire a comisiei. 

� Prin excepţie, emiterea actului administrativ de numire în cadrul Direcţiei de comba-
tere a fraudelor se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării 
avizelor vicepreşedintelui Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală 
şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

� Concursul de promovare în funcţiile publice specifice de conducere de inspector şef 
antifraudă se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

� Bibliografia aprobată de către preşedintele Agenţiei, precum şi propunerile privind 
desemnarea membrilor în comisiile de examinare şi evaluare şi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel 
puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului. 

� Comisia de concurs, precum şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu respectarea preve-
derilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare şi ale 
prezentului regulament. 

Desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei 
publice specifice de inspector antifraudă 



 

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

  

14 

 
  

În Monitorul Oficial nr. 397 din 5 iunie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
396/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 339/2005privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006. 

 

Principalele prevederi 

� Autorizarea pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, 
în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, ştiinţific sau 
tehnic ori pentru producerea de sămânţă, se realizează anual de Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti. 

� Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică până la 
data de 15 mai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce 
conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, emise pentru anul în curs. 

� Prin excepţie, pentru anul 2015, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti comunică până la data de 30 iunie direcţiei de specialitate din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi formaţiunii centrale de combatere a 
traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
Române situaţia centralizatoare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin 
substanţe stupefiante şi psihotrope, emise pentru anul în curs. 

� Până la 15 mai, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti 
comunică situaţia centralizatoare formaţiunii centrale de combatere a traficului şi 
consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

� Pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe 
stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în 
domeniul ştiinţific ori tehnic sau pentru producerea de sămânţă, cultivatorii trebuie să 
depună la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului 
Bucureşti o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Cererea trebuie însoţită 
de următoarele documente, în original şi în copie, în funcţie de scopul autorizării: 

• documente de identificare: 
� pentru persoana fizică: buletin/cartea de identitate, paşaport sau alt act de 

identitate valabil; 
� pentru persoana juridică: codul unic de înregistrare; 

• titlul de proprietate, procese-verbale/adeverinţe de punere în posesie sau alte 
acte doveditoare ale utilizării legale a suprafeţei de teren agricol; 

• contractele de valorificare a producţiei, în situaţia utilizării în industrie şi/sau în 
alimentaţie a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope; 

• autorizaţie pentru producerea de seminţe, eliberată conform reglementărilor 
legale în vigoare, după caz, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe 
stupefiante şi psihotrope pentru producerea de sămânţă; 

• documente care atestă că desfăşoară o activitate ştiinţifică în domeniul 
cercetării şi învăţământului, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe 
stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în domeniul ştiinţific ori tehnic. 

Regimul juridic al plantelor, substanţelor şi  
preparatelor stupefiante şi psihotrope 
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În Monitorul Oficial nr. 398 din 5 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
644/2015 al ministrului Finanţelor Publice privind prospectul de 
emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane 
fizice în cadrul Programului FIDELIS. 

 

Principalele prevederi 

� În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a 
titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului 
FIDELIS, în valoare nominală totală de 100 milioane lei, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

� Ministerul Finanţelor Publice poate micşora sau majora valoarea nominală totală în 
funcţie de condiţiile de piaţă şi de nivelul cererii. 

� Valoarea nominală totală a Titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei.  

� În cazul în care subscrierile cumulate pentru Titluri de stat vor depăşi numărul de 
100.000 Titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească 
numărul de Titluri de stat oferite, în funcţie de nivelul cererii Preţul de Emisiune: 100% 
din valoarea nominală a unui Titlu de stat, respectiv 1.000 Iei/Titlu de stat. 

Factorii de risc 

� O investiţie în Titluri de stat implică anumite riscuri.  

� Investitorii trebuie să aibă în vedere informaţiile care urmează privind aceste riscuri, 
împreună cu informaţiile cuprinse în restul Prospectului, înainte de a decide să cumpere 
Titluri de stat. 

� În continuare sunt prezentaţi factorii de risc pe care Emitentul îi consideră a fi impor-
tanţi cu privire la acesta şi la Titlurile de stat emise în cadrul acestei Oferte, precum şi cu 
privire la capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin în legătură cu 
Titlurile de stat. 

� Toţi aceşti factori sunt situaţii neprevăzute care pot sau nu pot să se materializeze. 

� Emitentul nu este în măsură să exprime un punct de vedere cu privire la probabili-
tatea materializării unui astfel de risc.  

� În plus, mai jos sunt descrişi şi factorii care pot fi relevanţi în scopul evaluării riscurilor 
de piaţă asociate Titlurilor de stat. 

� Emitentul consideră că factorii de risc reprezintă principalele riscuri inerente unei 
investiţii în Titluri de stat, însă abilitatea Emitentului de a plăti dobândă sau principalul 
sau de a îndeplini alte obligaţii în legătură cu Titlurile de stat poate fi afectată şi de alţi 
factori de risc suplimentari sau de incertitudini necunoscute în prezent sau pe care 
Emitentul, bazându-se pe informaţia pe care o are la dispoziţie în prezent, nu le-a 
considerat factori de risc. 

Titluri de stat destinate exclusiv investitorilor  
persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS 
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În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată 
nr. 50/2015
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un 
parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei si dezvoltare durabilă în 
perioada ulterioară an

 

Principalele prevederi 

� Luând în considerare Opinia nr. 4 c
europene, în şedinţa din 19 mai 2015, 
internaţional lupta împotriva sărăciei şi dezvoltarea durabilă au fost tratate în mod 
distinct în cadrul diferitelor reuniuni şi documente internaţionale. Astfel, un tip de 
abordare o regăsim în Declaraţiei Mileniulu
Stockholm (1972) şi de la Rio (1992, 2002, 2012).

�  În cadrul unei reuniuni ONU din 2000 au fost stabilite 
mileniului (ODM), care trebuiau atinse până în anul 2015. Deşi s
acum, când termenul
multe ţări.  

� Eforturile care vor fi depuse în perioada de după 2015 vor trebui să conveargă către 
un cadru unic, care să definească priorităţi şi obiective
problematici şi să integreze în acelaşi timp cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: 
economică, socială şi de mediu.

� Camera Deputaţilor ia act de faptul că

• în cadrul reuniunii Consiliului Mediu din 17 decembrie 2014, 
şurat un schimb de opinii pe tema „O agendă cuprinzătoare şi transforma
pentru perioada de după 2015”
agende pentru perioada de după 2015, care ar trebui să asigure integrarea 
deplină a dimensiunii de mediu a dezvoltării durabile

• la 5 februarie 2015, 
parteneriat global pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltarea durabilă după 
2015", drept contribuţie la pregătirile în curs pentru cea d
internaţională privind finanţarea pentru dezvoltare (Addis Abeba, 13
2015) şi Summitul pentru perioada de după 2015 (New York, 25
2015); 

• la Summitul mondial al ONU din septembrie 2015, 
agenda de dezvoltare durabilă pentru perioada de după 2015
pe ODM, pentru integrarea de obiective mai vaste de dezvoltare mondială 
durabilă şi pe punerea în aplicare a unui ansamblu de Obiective de dezvoltare 
durabilă (ODD) ce vor trebui a

� Constată că scopul principal al Comisiei în această comunicare este de a stabili 
principiile generale şi componentele
eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă, pentru a realiza, în mod eficace, o agendă 
transformatoare pentru perioada de după 2015

Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei 
și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015

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

 

În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată 
nr. 50/2015 a Camerei Deputaţilor privind aprobarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un 
parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei si dezvoltare durabilă în 
perioada ulterioară anului 2015 COM (2015) 44. 

 

Luând în considerare Opinia nr. 4 c-19/314, adoptată de Comisia pentru afaceri 
europene, în şedinţa din 19 mai 2015, Camera Deputaţilor constată că la nivel 
internaţional lupta împotriva sărăciei şi dezvoltarea durabilă au fost tratate în mod 

în cadrul diferitelor reuniuni şi documente internaţionale. Astfel, un tip de 
abordare o regăsim în Declaraţiei Mileniului (2000), iar alt tip în Declaraţiile de la 
Stockholm (1972) şi de la Rio (1992, 2002, 2012). 

În cadrul unei reuniuni ONU din 2000 au fost stabilite opt Obiective de dezvoltare ale 
(ODM), care trebuiau atinse până în anul 2015. Deşi s-au înregi

acum, când termenul-limită 2015 a fost atins, există încă provocări semnificative în 

Eforturile care vor fi depuse în perioada de după 2015 vor trebui să conveargă către 
, care să definească priorităţi şi obiective comune pentru aceste 

problematici şi să integreze în acelaşi timp cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: 
economică, socială şi de mediu. 

Camera Deputaţilor ia act de faptul că: 

în cadrul reuniunii Consiliului Mediu din 17 decembrie 2014, 
şurat un schimb de opinii pe tema „O agendă cuprinzătoare şi transforma
pentru perioada de după 2015”, axându-se pe provocările şi oportunităţile unei 
agende pentru perioada de după 2015, care ar trebui să asigure integrarea 

dimensiunii de mediu a dezvoltării durabile; 

la 5 februarie 2015, Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind „Un 
parteneriat global pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltarea durabilă după 

, drept contribuţie la pregătirile în curs pentru cea de
internaţională privind finanţarea pentru dezvoltare (Addis Abeba, 13
2015) şi Summitul pentru perioada de după 2015 (New York, 25

la Summitul mondial al ONU din septembrie 2015, şefii de state vor adopta 
agenda de dezvoltare durabilă pentru perioada de după 2015
pe ODM, pentru integrarea de obiective mai vaste de dezvoltare mondială 
durabilă şi pe punerea în aplicare a unui ansamblu de Obiective de dezvoltare 
durabilă (ODD) ce vor trebui atinse până în 2030. 

Constată că scopul principal al Comisiei în această comunicare este de a stabili 
principiile generale şi componentele-cheie ale unui nou parteneriat global
eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă, pentru a realiza, în mod eficace, o agendă 
transformatoare pentru perioada de după 2015. 

Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei 
i dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015

a presei juridice din România. 
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În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată Hotărârea 
nd aprobarea opiniei referitoare 

la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un 
parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei si dezvoltare durabilă în 

19/314, adoptată de Comisia pentru afaceri 
Camera Deputaţilor constată că la nivel 

internaţional lupta împotriva sărăciei şi dezvoltarea durabilă au fost tratate în mod 
în cadrul diferitelor reuniuni şi documente internaţionale. Astfel, un tip de 

i (2000), iar alt tip în Declaraţiile de la 

opt Obiective de dezvoltare ale 
au înregistrat progrese, 

limită 2015 a fost atins, există încă provocări semnificative în 

Eforturile care vor fi depuse în perioada de după 2015 vor trebui să conveargă către 
comune pentru aceste 

problematici şi să integreze în acelaşi timp cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: 

în cadrul reuniunii Consiliului Mediu din 17 decembrie 2014, miniştrii au desfă-
şurat un schimb de opinii pe tema „O agendă cuprinzătoare şi transformatoare 

se pe provocările şi oportunităţile unei 
agende pentru perioada de după 2015, care ar trebui să asigure integrarea 

Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind „Un 
parteneriat global pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltarea durabilă după 

e-a treia conferinţă 
internaţională privind finanţarea pentru dezvoltare (Addis Abeba, 13-16 iulie 
2015) şi Summitul pentru perioada de după 2015 (New York, 25-27 septembrie 

şefii de state vor adopta 
agenda de dezvoltare durabilă pentru perioada de după 2015, care se bazează 
pe ODM, pentru integrarea de obiective mai vaste de dezvoltare mondială 
durabilă şi pe punerea în aplicare a unui ansamblu de Obiective de dezvoltare 

Constată că scopul principal al Comisiei în această comunicare este de a stabili 
cheie ale unui nou parteneriat global pentru 

eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă, pentru a realiza, în mod eficace, o agendă 

Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei  
i dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 
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În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată 
nr. 51/2015
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor
Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2015) 100.

Principalele prevederi 

� Camera Deputaţilor ia act că 
integrată, pe termen lung a UE, pentru locuri de muncă şi creştere economică
obiective principale în următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, cercetarea şi 
dezvoltarea, schimbările climatice şi energia, educaţia şi combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale, orientări traduse în obiective naţionale de către fiecare stat membru.

� Camera Deputaţilor ia act că s
Semestrului european
UE şi la nivel naţional. 

� Concret, strategia a servit drept ghid pentru proiectarea şi programarea fondurilor 
structurale şi de investiţii europene în perioada 2014

� Camera Deputaţilor constată că l
evaluării modului în care obiectivele strategiei fuseseră îndeplinite până în anul 2010
Faptul că primii ani ai strategiei au coincis cu o gravă criză financiară şi economică a avut 
un impact semnificativ asupra realizării unor progrese spre îndeplinirea obie

� Camera Deputaţilor observă că în prezenta comunicare sunt expuse 
concluzii ale consultării publice care s
şi al cărei scop a fost de a aduna experienţele tuturor părţilor interesate (pa
sociali, sindicate, patronate, ONG
membre, cetăţeni, grupuri de reflecţie, mediul universitar, fundaţii şi întreprinderi), de a 
preciza modul în care această strategie a fost aplicată până acum ş
ar putea fi revizuită în următorii 5 ani. 

� Au fost primite 775 de contribuţii din 29 de state

� Camera Deputaţilor ia act de contextul consultării publice privind Strategia Europa 
2020, astfel că: 

• la nivel naţional înc
piaţa muncii, şomajul continuă să fie ridicat, pericolul de sărăcie şi excluziune 
socială a crescut, cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea au fost limitate, fiind 
necesară acordarea unei priori
dezvoltare, care să favorizeze creşterea economică;

• unele dintre cele mai afectate domenii au fost cele ale ocupării forţei de 
muncă, cercetării şi dezvoltării şi reducerii sărăciei
precum educaţia şi reducerea intensităţii emisiilor C02 în economie s
înregistrat tendinţe structurale pozitive; sunt necesare eforturi susţinute în 
toate domeniile pentru consolidarea progreselor deja înregistrate şi pentru 
realizarea de progrese supli

 Strategia Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată 
nr. 51/2015 a Camerei Deputaţilor privind aprobarea opiniei referitoare 
la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor
Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2015) 100.

Camera Deputaţilor ia act că Strategia Europa 2020 a fost lansată în 2010 ca strategie 
termen lung a UE, pentru locuri de muncă şi creştere economică

obiective principale în următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, cercetarea şi 
dezvoltarea, schimbările climatice şi energia, educaţia şi combaterea sărăciei şi a 

ciale, orientări traduse în obiective naţionale de către fiecare stat membru.

Camera Deputaţilor ia act că strategia este pusă în aplicare şi monitorizată în cadrul 
Semestrului european, servind drept cadru general pentru o serie de politici la nivelul 

şi la nivel naţional.  

strategia a servit drept ghid pentru proiectarea şi programarea fondurilor 
structurale şi de investiţii europene în perioada 2014—2020. 

Camera Deputaţilor constată că lansarea consultării publice a fost făcută în scopul 
uării modului în care obiectivele strategiei fuseseră îndeplinite până în anul 2010

Faptul că primii ani ai strategiei au coincis cu o gravă criză financiară şi economică a avut 
un impact semnificativ asupra realizării unor progrese spre îndeplinirea obie

Camera Deputaţilor observă că în prezenta comunicare sunt expuse 
concluzii ale consultării publice care s-a desfăşurat între lunile mai şi octombrie 2014
şi al cărei scop a fost de a aduna experienţele tuturor părţilor interesate (pa
sociali, sindicate, patronate, ONG-uri, administraţii şi autorităţi publice din statele 
membre, cetăţeni, grupuri de reflecţie, mediul universitar, fundaţii şi întreprinderi), de a 
preciza modul în care această strategie a fost aplicată până acum şi de a identifica cum 
ar putea fi revizuită în următorii 5 ani.  

Au fost primite 775 de contribuţii din 29 de state în acest context. 

Camera Deputaţilor ia act de contextul consultării publice privind Strategia Europa 

la nivel naţional încă se resimt, în mod diferit, efectele crizei economice
piaţa muncii, şomajul continuă să fie ridicat, pericolul de sărăcie şi excluziune 
socială a crescut, cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea au fost limitate, fiind 
necesară acordarea unei priorităţi cheltuielilor cu investiţiile în cercetare şi 
dezvoltare, care să favorizeze creşterea economică; 

unele dintre cele mai afectate domenii au fost cele ale ocupării forţei de 
cercetării şi dezvoltării şi reducerii sărăciei, în timp ce în domenii 

precum educaţia şi reducerea intensităţii emisiilor C02 în economie s
înregistrat tendinţe structurale pozitive; sunt necesare eforturi susţinute în 
toate domeniile pentru consolidarea progreselor deja înregistrate şi pentru 
realizarea de progrese suplimentare. 

Strategia Europa 2020 pentru o creştere  
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii 

n prezent sunt disponibile integral  

 

În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată Hotărârea 
a Camerei Deputaţilor privind aprobarea opiniei referitoare 

la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor— 
Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2015) 100. 

Strategia Europa 2020 a fost lansată în 2010 ca strategie 
termen lung a UE, pentru locuri de muncă şi creştere economică, cu cinci 

obiective principale în următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, cercetarea şi 
dezvoltarea, schimbările climatice şi energia, educaţia şi combaterea sărăciei şi a 

ciale, orientări traduse în obiective naţionale de către fiecare stat membru. 

trategia este pusă în aplicare şi monitorizată în cadrul 
, servind drept cadru general pentru o serie de politici la nivelul 

strategia a servit drept ghid pentru proiectarea şi programarea fondurilor 

ansarea consultării publice a fost făcută în scopul 
uării modului în care obiectivele strategiei fuseseră îndeplinite până în anul 2010. 

Faptul că primii ani ai strategiei au coincis cu o gravă criză financiară şi economică a avut 
un impact semnificativ asupra realizării unor progrese spre îndeplinirea obiectivelor. 

Camera Deputaţilor observă că în prezenta comunicare sunt expuse principalele 
a desfăşurat între lunile mai şi octombrie 2014 

şi al cărei scop a fost de a aduna experienţele tuturor părţilor interesate (parteneri 
uri, administraţii şi autorităţi publice din statele 

membre, cetăţeni, grupuri de reflecţie, mediul universitar, fundaţii şi întreprinderi), de a 
i de a identifica cum 

Camera Deputaţilor ia act de contextul consultării publice privind Strategia Europa 

ă se resimt, în mod diferit, efectele crizei economice; pe 
piaţa muncii, şomajul continuă să fie ridicat, pericolul de sărăcie şi excluziune 
socială a crescut, cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea au fost limitate, fiind 

tăţi cheltuielilor cu investiţiile în cercetare şi 

unele dintre cele mai afectate domenii au fost cele ale ocupării forţei de 
, în timp ce în domenii 

precum educaţia şi reducerea intensităţii emisiilor C02 în economie s-au 
înregistrat tendinţe structurale pozitive; sunt necesare eforturi susţinute în 
toate domeniile pentru consolidarea progreselor deja înregistrate şi pentru 
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În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată 
nr. 52/2015
la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate: Către o 
noua politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6.

Principalele prevederi 

� Luând în considerare Opinia nr. 4 c 
europene, în şedinţele din 12 mai şi 19 mai 2015, 
exerciţiul anterior, politica europeană de vecinătate s
numitor comun care putea fi acceptat de către toate cele 27 de state membre
instituţiile Uniunii Europene, în anul 2008, în condiţiile în care consensul politic necesar 
pentru leadership politic bine evidenţiat şi orientări politice clare nu s
urmare, nu s-a realizat nici condiţia
între laturile politice şi tehnice, în cazul platformelor de cooperare regională, 
Parteneriatul Estic şi Parteneriatul Sudic, care au fost adesea clasificate ca simple 
„proiecte de modernizare”, limitate la instrumente de natură tehnică.

� Camera Deputaţilor 
adecvată scopului în care a fost creată
Uniunii Europene, dar şi ale partenerilor săi; o abordare bazată pe cerere şi pe interes 
ar putea să intensifice gradul de asumare a responsabilităţii de către ţările partenere.

� Camera Deputaţilor subliniază că 
şi realizarea unei poziţii unitare a statelor membre, atât în politica externă şi de 
securitate comună, cât şi în politica de vecinătate, în acord cu statutul său de actor 
global. 

� Camera Deputaţilor a
estică, cât şi în vecinătatea sudică a Uniunii impune
politicii de vecinătate a Uniunii Europene; de aceea, noul format al parteneriatelor ar 
trebui să fie mult mai orientat politic, decât tehnic, cum a fost pâ

� Camera Deputaţilor 
separată de sistemul de valori al Uniunii
arhitecturii europene în ansamblu; este evident că Uniunea trebuie să pro
pacea, stabilitatea şi prosperitatea la graniţele sale, dar nu poate face aceasta prin 
încălcarea valorilor sale şi, de aceea, trebuie să solicite cu fermitate partenerilor 
reforme în domeniul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor omul

� Camera Deputaţilor a
trebui să urmărească o mai bună coordonare cu activităţile mai ample din cadrul 
politicii externe şi de securitate comune şi politicii de apărare şi securitate comune,
conformitate cu abordarea cuprinzătoare, dar şi cu dimensiunea externă a altor politici 
relevante ale Uniunii, precum spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

� Camera Deputaţilor c
NATO şi instituţiile financiare internaţionale în reforma politicii de vecinătate a 
Uniunii ar putea spori calitatea gestionării acesteia

 Către o noua politică europeană de vecinătate

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

 

În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată 
nr. 52/2015 a Camerei Deputaţilor privind aprobarea opiniei referitoare 
la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate: Către o 
noua politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6. 

Luând în considerare Opinia nr. 4 c —19/315, adoptată de Comisia pentru afaceri 
europene, în şedinţele din 12 mai şi 19 mai 2015, Camera Deputaţilor constată că în 
exerciţiul anterior, politica europeană de vecinătate s-a întemeiat pe cel mai mic 

omun care putea fi acceptat de către toate cele 27 de state membre
instituţiile Uniunii Europene, în anul 2008, în condiţiile în care consensul politic necesar 
pentru leadership politic bine evidenţiat şi orientări politice clare nu s

a realizat nici condiţia-cheie structurală, aceea a unui echilibru adecvat 
între laturile politice şi tehnice, în cazul platformelor de cooperare regională, 
Parteneriatul Estic şi Parteneriatul Sudic, care au fost adesea clasificate ca simple 
„proiecte de modernizare”, limitate la instrumente de natură tehnică. 

 admite că, pentru ca politica europeană de vecinătate să fie 
adecvată scopului în care a fost creată este necesară o analiză mai precisă a intereselor 

, dar şi ale partenerilor săi; o abordare bazată pe cerere şi pe interes 
ar putea să intensifice gradul de asumare a responsabilităţii de către ţările partenere.

ubliniază că Uniunea trebuie să îşi clarifice poziţia
realizarea unei poziţii unitare a statelor membre, atât în politica externă şi de 

securitate comună, cât şi în politica de vecinătate, în acord cu statutul său de actor 

apreciază că situaţia de instabilitate existentă atât în vec
estică, cât şi în vecinătatea sudică a Uniunii impune consolidarea profilului strategic
politicii de vecinătate a Uniunii Europene; de aceea, noul format al parteneriatelor ar 
trebui să fie mult mai orientat politic, decât tehnic, cum a fost până în prezent.

 reaminteşte că politica europeană de vecinătate nu poate fi 
separată de sistemul de valori al Uniunii, impuse atât de tratate, cât şi de „filosofia” 
arhitecturii europene în ansamblu; este evident că Uniunea trebuie să pro
pacea, stabilitatea şi prosperitatea la graniţele sale, dar nu poate face aceasta prin 
încălcarea valorilor sale şi, de aceea, trebuie să solicite cu fermitate partenerilor 
reforme în domeniul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor omul

admite că actuala revizuire a politicii europene de vecinătate ar 
trebui să urmărească o mai bună coordonare cu activităţile mai ample din cadrul 

şi de securitate comune şi politicii de apărare şi securitate comune,
conformitate cu abordarea cuprinzătoare, dar şi cu dimensiunea externă a altor politici 
relevante ale Uniunii, precum spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

consideră că implicarea unor organizaţii internaţionale, în special 
ATO şi instituţiile financiare internaţionale în reforma politicii de vecinătate a 

Uniunii ar putea spori calitatea gestionării acesteia. 

Către o noua politică europeană de vecinătate

a presei juridice din România. 
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În Monitorul Oficial nr. 388 din 4 iunie 2015 a fost publicată Hotărârea 
a Camerei Deputaţilor privind aprobarea opiniei referitoare 

la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate: Către o 

 

19/315, adoptată de Comisia pentru afaceri 
Camera Deputaţilor constată că în 

a întemeiat pe cel mai mic 
omun care putea fi acceptat de către toate cele 27 de state membre şi de 

instituţiile Uniunii Europene, în anul 2008, în condiţiile în care consensul politic necesar 
pentru leadership politic bine evidenţiat şi orientări politice clare nu s-a realizat; ca 

cheie structurală, aceea a unui echilibru adecvat 
între laturile politice şi tehnice, în cazul platformelor de cooperare regională, 
Parteneriatul Estic şi Parteneriatul Sudic, care au fost adesea clasificate ca simple 

 

politica europeană de vecinătate să fie 
este necesară o analiză mai precisă a intereselor 

, dar şi ale partenerilor săi; o abordare bazată pe cerere şi pe interes 
ar putea să intensifice gradul de asumare a responsabilităţii de către ţările partenere. 

Uniunea trebuie să îşi clarifice poziţia, ceea ce implică 
realizarea unei poziţii unitare a statelor membre, atât în politica externă şi de 

securitate comună, cât şi în politica de vecinătate, în acord cu statutul său de actor 

situaţia de instabilitate existentă atât în vecinătatea 
consolidarea profilului strategic al 

politicii de vecinătate a Uniunii Europene; de aceea, noul format al parteneriatelor ar 
nă în prezent. 

politica europeană de vecinătate nu poate fi 
, impuse atât de tratate, cât şi de „filosofia” 

arhitecturii europene în ansamblu; este evident că Uniunea trebuie să promoveze 
pacea, stabilitatea şi prosperitatea la graniţele sale, dar nu poate face aceasta prin 
încălcarea valorilor sale şi, de aceea, trebuie să solicite cu fermitate partenerilor 
reforme în domeniul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor omului. 

actuala revizuire a politicii europene de vecinătate ar 
trebui să urmărească o mai bună coordonare cu activităţile mai ample din cadrul 

şi de securitate comune şi politicii de apărare şi securitate comune, în 
conformitate cu abordarea cuprinzătoare, dar şi cu dimensiunea externă a altor politici 
relevante ale Uniunii, precum spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. 

implicarea unor organizaţii internaţionale, în special 
ATO şi instituţiile financiare internaţionale în reforma politicii de vecinătate a 

Către o noua politică europeană de vecinătate 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 
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În Monitorul Oficial nr. 389 din 4 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
81/2015 al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a 
notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor 
transferuri de fonduri. 

Principalele prevederi 

� Normele metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a 
sancţiunilor internaţionale, aprobată prin Legea nr. 60/2011, şi reglementează modul de 
aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare pentru 
care Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri 
restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 
267/2012, stabileşte obligaţia notificării sau autorizării prealabile, în condiţiile pe care 
autoritatea competentă le consideră adecvate. 

Restricţii privind transferurile de fonduri şi servicii financiare, adoptate în scopul 
prevenirii proliferării nucleare 

� Autoritatea competentă să primească notificări, să primească şi să soluţioneze cereri 
de autorizare prealabilă a efectuării unor transferuri de fonduri, pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art. 30, 30a şi 30b din Regulamentul nr. 267/2012, este Oficiul. 

� Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri pentru care Regulamentul nr. 
267/2012 stabileşte obligaţia notificării se face cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de 
efectuarea transferului. 

� Notificarea privind transferul de fonduri pentru care Regulamentul nr. 267/2012 
stabileşte obligaţia notificării prealabile se întocmeşte în limba română, în dublu 
exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, fiind completată, semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită 
de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, sau se efectuează prin 
mijloace electronice, în forma stabilită de Oficiu. 

� Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiul, în 
numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri pentru care 
Regulamentul nr. 267/2012 stabileşte obligaţia notificării prealabile. 

� În situaţia prevăzută anterior, acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de 
servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligaţiilor 
legale stabilite de reglementările europene şi naţionale. 

� Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri pentru care Regulamentul nr. 
267/2012 stabileşte obligaţia notificării este însoţită de contract sau alt document în 
baza căruia se efectuează transferul de fonduri. 

� Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri pentru care Regulamentul nr. 
267/2012 stabileşte această obligaţie se depune, în format tipărit, în dublu exemplar, 
direct la sediul Oficiului. 

 Soluţionarea cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de 
fonduri de către Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
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În Monitorul Oficial nr. 390 din 4 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
841/2015 al ministrului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală privind aprobarea modelului, conţinutului şi a 
normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice 
destinate utilizării în activitatea vamală. 

Principalele prevederi 

� Normele tehnice reglementează modalitatea de utilizare şi completare a registrului de 
evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală. 

� Registrul se utilizează pentru înscrierea şi evidenţa documentelor vamale, întocmite pe 
suport hârtie, utilizate ia declararea mărfurilor prezentate la un birou vamal din 
România. 

� Declaraţiile vamale de import, export, tranzit, declaraţiile sumare de intrare şi de ieşire 
se înregistrează în registrul de evidenţă a documentelor vamale, întocmite în procedura 
manuală, în cazul în care sistemele informatice ale autorităţii vamale ICS-RO, ECS-RO, 
RCDPS, NCTS-RO nu funcţionează şi se aplică procedura alternativă de întocmire a 
acestora. 

� În registrul de evidenţă a documentelor vamale întocmite în procedura manuală se 
înregistrează, suplimentar faţă de declaraţiile menţionate la alin. (1), şi următoarele 
documente vamale privind declararea mărfurilor, depuse la biroul vamal pe suport 
hârtie: 

• cerere de declarare verbală, conform art. 225–229 din Regulamentul (CEE) nr. 
2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

• declaraţia vamală pentru călători, prevăzută la art. 156 din Regulamentul de 
aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
707/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• cererea de scutire de drepturi de import misiuni diplomatice şi oficii consulare, 
în baza art. 617 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• documentul T2L prevăzut la art. 315 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al 
Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

• declaraţia privind proviziile de bord ale navei, prevăzută la art. 90 din 
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• permisul vamal în care sunt înscrise datele de identificare a mărfurilor care se 
descarcă, se încarcă sau se transbordează, potrivit art. 89 din Regulamentul de 
aplicare a Codului vamal al României, aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 
707/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 

� Modelul şi instrucţiunile de completare a registrului de evidenţă a documentelor vamale 
întocmite în procedura manuală sunt prevăzute în cap. II şi III. 

Completarea formularelor specifice  
destinate utilizării în activitatea vamală 
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În Monitorul Oficial nr. 392 din 4 iunie 2015 a fost republicată Legea nr. 
189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi 
comercială. 

Principalele prevederi 

� Asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială se referă la ansamblul 
procedurilor de cooperare între autorităţile judiciare române şi străine în vederea 
soluţionării unui litigiu, pe tot parcursul desfăşurării acestuia. 

� Autorităţile române abilitate cu aplicarea prezentei legi sunt Ministerul Justiţiei şi 
instanţele judecătoreşti. 

� Dispoziţiile prezentei legi reglementează condiţiile în care se soluţionează cererile de 
asistenţă judiciară internaţională având ca obiect: 

• comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate; 

• obţinerea de probe prin comisii rogatorii internaţionale; 

• transmiterea/obţinerea de informaţii asupra dreptului străin. 

Domeniul aplicării 

� Cererile de asistenţă judiciară internaţională în materie civilă şi comercială formulate în 
domeniile reglementate de art. 1 alin. (3) se soluţionează potrivit dispoziţiilor prezentei 
legi şi ale dreptului intern în materie. 

� Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor dreptului Uniunii Europene, 
convenţiilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, completând situaţiile 
nereglementate de acestea. 

� Pentru statele cu care România nu are legături convenţionale, asistenţa judiciară 
internaţională în materie civilă şi comercială poate fi acordată în baza curtoaziei 
internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii; existenţa reciprocităţii de fapt se 
dovedeşte potrivit prevederilor art. 2.561 alin. (2) din Codul civil. 

Comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate 

� Comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate este formalitatea 
care are drept scop aducerea acestora la cunoştinţa destinatarilor: părţi, martori sau 
participanţi într-un proces civil ori comercial în statul solicitant. 

� Actele judiciare sunt cele care se emit în cadrul unui proces civil sau comercial şi a căror 
comunicare are loc potrivit legii, din dispoziţia instanţei, precum: citaţii, cereri de 
chemare în judecată, hotărâri, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte asemenea 
comunicări. 

� Actele extrajudiciare sunt cele emise de notari publici sau executori judecătoreşti şi pot 
fi folosite în cadrul unui proces civil sau comercial. 

Comunicarea actelor de stare civilă 

� Autorităţile competente române vor da curs cererilor autorităţilor străine, primite prin 
intermediul Ministerului Justiţiei, de a comunica acte de stare civilă române, precum şi 
copii certificate de pe hotărârile pronunţate în materie de stare civilă, dacă aceste 
documente se referă la cetăţeni ai statului solicitant. 

Legea privind asistenţa judiciară internaţională 
 în materie civilă şi comercială a fost republicată 
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În Monitorul Oficial nr. 381 din 2 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
11 din 22 aprilie 2015 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală. 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea de şedinţă din data de 4 februarie 2015 pronunţată în Dosarul nr. 
1.116/316/2014, Curtea de Apel Galaţi — Secţia penală şi pentru cauze cu minori a 
dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea dezlegării de principiu a 
chestiunii de drept „dacă în privinţa infracţiunii de contrabandă, în cazul în care 
bunurile care fac obiectul infracţiunii au fost identificate şi indisponibilizate în vederea 
confiscării, se va dispune atât confiscarea bunurilor respective, cât şi obligarea 
autorului/autorilor la plata taxelor vamale, a accizelor şi a taxei pe valoare adăugată, 
calculate prin raportare la valoarea în vamă a bunurilor confiscate ori se va dispune 
doar confiscarea bunurilor respective”. 

Punctele de vedere exprimate de către curţile de apel şi instanţele de judecată 
arondate 

� La nivelul curţilor de apel şi al instanţelor de judecată arondate s-au conturat două 
opinii: 

� În opinie majoritară, s-a susţinut că, în privinţa infracţiunii de contrabandă, în cazul în 
care bunurile care fac obiectul infracţiunii au fost identificate şi indisponibilizate în 
vederea confiscării, se va dispune atât confiscarea bunurilor respective, cât şi obligarea 
autorului/autorilor la plata taxelor vamale, a accizelor şi a taxei pe valoare adăugată, 
calculate prin raportare la valoarea în vamă a bunurilor confiscate. 

� În opinie minoritară, s-a apreciat că în privinţa infracţiunii de contrabandă, în cazul în 
care bunurile care fac obiectul infracţiunii au fost identificate şi indisponibilizate în 
vederea confiscării, se va dispune doar confiscarea bunurilor respective. 

� Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi 
— Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 612/1/2015, prin care se solicită 
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de 
drept „dacă în privinţa infracţiunii de contrabandă, în cazul în care bunurile care fac 
obiectul infracţiunii au fost identificate şi indisponibilizate în vederea confiscării, se va 
dispune atât confiscarea bunurilor respective, cât şi obligarea autorului/autorilor la 
plata taxelor vamale, a accizelor şi a taxei pe valoare adăugată, calculate prin raportare 
la valoarea în vamă a bunurilor confiscate ori se va dispune doar confiscarea bunurilor 
respective”. 

� ICCJ a stabilit că, în cazul infracţiunii de contrabandă prevăzute de Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării 
speciale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al României, 
concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând datoria vamală, 
numai în ipoteza în care acestea au trecut de primul birou vamal situat pe teritoriul 
vamal comunitar fără să fi fost prezentate în vamă şi transportate spre acest birou 
vamal. 

 ICCJ: În cazul infracţiunii de contrabandă se impune luarea măsurii 
de siguranţă a confiscării speciale concomitent cu obligarea 

 la plata sumelor reprezentând datoria vamală 
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În Monitorul Oficial nr. 380 din 2 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
3 din 16 februarie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. 

Principalele prevederi 

� Tribunalul Iaşi – Secţia penală NCPP Fond – Contestaţii – Cameră preliminară a dispus 
sesizarea ICCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea urmă-
toarei chestiuni de drept: „dacă, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 Cod penal, la stabilirea 
pedepsei aplicabile potrivit noii legi în cazul unei pluralităţi de infracţiuni care, potrivit 
Codului penal din 1969, presupunea reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie, iar, 
potrivit noului Cod penal, condiţiile art. 41 nu mai sunt întrunite, se ia în considerare 
pedeapsa aplicabilă potrivit art. 43 alin. (1), fără aprecieri asupra stării de recidivă, sau 
cea aplicabilă potrivit art. 44 raportat la art. 39 din Codul penal.“ 
Punctele de vedere exprimate de către curţile de apel şi instanţele de judecată  

� Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că la nivelul curţilor de apel şi al instanţelor 
de judecată arondate s-au conturat următoarele trei opinii, dintre care două majoritare: 

� În prima opinie majoritară exprimată s-a susţinut că în aplicarea dispoziţiilor art. 6 din 
Codul penal, la stabilirea pedepsei în cazul unei pluralităţi de infracţiuni care, potrivit 
Codului penal din 1969, presupunea reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie şi 
revocarea suspendării condiţionate a pedepsei anterioare, iar potrivit Codului penal 
actual, condiţiile art. 41 nu mai sunt întrunite sub aspectul primului termen al recidivei, 
se ia în considerare pedeapsa stabilită conform art. 15 alin. (2) din Legea 187/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv cumulul 
aritmetic. 

� În cea de a doua opinie majoritară exprimată s-a susţinut că în ipoteza în discuţie sunt 
incidente dispoziţiile art. 44 raportat la art. 39 din noul Cod penal, regimul sancţionator 
fiind cel prevăzut pentru pluralitatea intermediară. 

� În cea de a treia opinie s-a susţinut că la stabilirea pedepsei aplicabile potrivit legii noi 
în cazul unei pluralităţi de infracţiuni care potrivit Codului penal din 1969 presupunea 
reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie, iar, potrivit noului Cod penal, condiţiile 
art. 41 nu mai sunt întrunite, se ia în considerare pedeapsa aplicabilă potrivit art. 43 
alin. (1), fără aprecieri asupra stării de recidivă, deoarece starea de recidivă postcon-
damnatorie intrată în puterea lucrului judecat şi reflectată în pedeapsa definitiv aplicată 
nu poate fi înlăturată, ea nemaiputând fi pusă în discuţie. 

� Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată de Tribunalul Iaşi – Secţia 
penală. 

� ICCJ statuează în sensul că, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, stabilirea 
pedepsei în baza legii noi, în cazul pluralităţii de infracţiuni care, potrivit Codului penal 
din 1969, presupunea reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie cu revocarea 
suspendării condiţionate, iar, potrivit Codului penal, condiţiile recidivei postcondam-
natorii cu privire la primul termen nu mai sunt întrunite, se determină conform art. 44 
raportat la art. 39 din Codul penal, referitoare la pluralitatea intermediară. 

 ICCJ a interpretat dispoziţiile art. 6 NCP cu referire la stabilirea pedepsei 
în baza legii noi în cazul pluralităţii de infracţiuni 
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În Monitorul Oficial nr. 389 din 4 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
10 din 22 aprilie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea de şedinţă din data 9 februarie 2015, Curtea de Apel Craiova, Secţia 
penală şi pentru cauze cu minori, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea 
dezlegării chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 
367 alin. (1) si (6) din Codul penal, respectiv dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii 
infracţiunii de grup infracţional organizat (sau dacă sunt întrunite elementele 
constitutive) atunci când pentru infracţiunea care intră în scopul grupului a intervenit 
dezincriminarea odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. 

Punctele de vedere exprimate de către curţile de apel şi de instanţele de judecată arondate 

� Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că la nivelul curţilor de apel şi al instanţelor 
de judecată arondate s-au conturat două opinii. 

� Opinia majoritară a fost în sensul că, atunci când pentru infracţiunea care intră în 
scopul grupului a intervenit dezincriminarea potrivit noului Cod penal, nu mai sunt 
întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 367 alin. (1) din Codul 
penal(Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel Galaţi, Tribunalul 
Galaţi, Curtea de Apel Constanţa, Tribunalul Tulcea, Judecătoria Odorheiu Secuiesc, 
Judecătoria Gheorgheni, Judecătoria Târnăveni, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Braşov, 
Judecătoria Rupea, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, Tribunalul Covasna, 
Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Arad, Tribunalul Timiş, 
Tribunalul Dolj, Tribunalul Mehedinţi, Tribunalul Olt, Curtea de Apel Suceava, Curtea de 
Apel Iaşi, Curtea de Apel Alba Iulia). 

� A fost exprimată şi o opinie minoritară, apreciindu-se că nu prezintă relevanţă 
dezincriminarea infracţiunii ce intră în scopul grupului infracţional, infracţiunea 
prevăzută de art. 367 din Codul penal fiind o infracţiune de sine stătătoare, a cărei 
sancţionare este independentă de realizarea scopului infracţional în vederea căruia s-a 
constituit iniţial grupul (Judecătoria Însurăţei, Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Bacău, 
Tribunalul Neamţ, Tribunalul Hunedoara). 

� Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată de către Curtea de Apel 
Craiova, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin Încheierea din 9 februarie 2015, 
dată în Dosarul nr. 11.491/63/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând modalitatea de 
interpretare a dispoziţiilor art. 367 alin. (1) si (6) din Codul penal, respectiv dacă este 
îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de grup infracţional organizat (sau dacă sunt 
întrunite elementele constitutive) atunci când pentru infracţiunea care intră în scopul 
grupului a intervenit dezincriminarea odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. 

� În interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal stabileşte că, în 
ipoteza în care, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, infracţiunea care intră 
în scopul grupului organizat a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre 
trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, respectiv condiţia tipicităţii. 

 ICCJ: Dacă infracţiunea care intră în scopul grupului organizat a fost 
dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre  

trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 
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În Monitorul Oficial nr. 380 din 2 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
222 din 2 aprilie 2015 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. b) şi ale art. 110 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea din 9 octombrie 2014 Judecătoria Giurgiu – Secţia penală a sesizat 
Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 din 
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor private de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Constantin 
Aurelian Tudor într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate de 
autorul excepţiei, aflat în arest preventiv, împotriva unei încheieri pronunţate de 
judecătorul de supraveghere a privării de libertate prin care s-a respins ca neîntemeiată 
plângerea referitoare la acordarea dreptului la vizită intimă formulată de către acesta. 

� În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că art. 69 din Legea nr. 
254/2013, prin excluderea unei persoane aflate în arest preventiv de la dreptul la viaţă 
intimă, desfiinţează dreptul la viaţă intimă şi privată.  

� Se arată că textul criticat reprezintă o agresiune asupra instituţiei familiei, o agresiune la 
starea de sănătate a celui condamnat şi, mai ales, asupra soţului ce nu ispăşeşte nicio 
pedeapsă. Consideră că, „în mod evident, ciclul biologic al omului îi pretinde acestuia o 
anumită conduită intimă“, iar „întreruperea pentru perioade lungi de timp a vieţii de 
familie, în sensul consumării relaţiei matrimoniale, generează, de regulă, divorţul“. 

� Judecătoria Giurgiu – Secţia penală opinează că dispoziţiile art. 69 alin. (1) lit. a) şi b) din 
Legea nr. 254/2013 sunt neconstituţionale, întrucât contravin art. 26 din Constituţie.  

� Instanţa de judecată consideră că, dacă o persoană condamnată definitiv are dreptul la 
vizită intimă, cu atât mai mult o persoană privată de libertate aflată în curs de judecată 
are acest drept, întrucât beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.  

� În acest sens, apreciază că privarea de libertate într-o cauză nejudecată definitiv poate 
dura perioade de timp mai lungi sau mai scurte, independent de conduita inculpatului, 
astfel că, în acest caz, persoana privată de libertate trebuie să aştepte soluţionarea 
definitivă a dosarului pentru a putea beneficia de vizita intimă. 

� Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost 
comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului 
Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţiona-
litate ridicate. 

� Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Constan-
tin Aurelian Tudor în Dosarul nr. 9.704/236/2014 al Judecătoriei Giurgiu – Secţia 
penală şi a constatat că dispoziţiile art. 69 alin. (1) lit. b) şi ale art. 110 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de liber-
tate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt neconstituţionale. 

 Unele dispoziţii ale Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate sunt neconstituţionale 
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În Monitorul Oficial nr. 396 din 5 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 
195/2015 a Curţii Constituţionale din 31 martie 2015 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. d) 
teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. 

Principalele prevederi 

� Prin Încheierea din 9 septembrie 2014 Judecătoria Târgu Mureş a sesizat Curtea 
Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29alin. (1) lit. d) 
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. 

� În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că 
dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece, în speţă, dreptul său de 
proprietate rămâne grevat de sarcină, fiind înscrisă ipoteca legală, cu toate că şi-a 
executat de bunăvoie toate obligaţiile stabilite de instanţă, ca urmare a soluţionării 
procesului de partaj.  

� În acest sens, arată că, deşi a prezentat declaraţii autentice notariale autentificate în 
Ungaria, cererea de radiere a ipotecii legale i-a fost respinsă în temeiul dispoziţiilor art. 
29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996, deoarece declaraţia nu a fost autentificată de un 
notar public în funcţie în România. Consideră că, prin condiţionarea încheierii actului 
notarial de un notar din România, se restrânge exerciţiul dreptului de proprietate, în 
special atributul dispoziţiei. Arată că prin încheierile de respingere a cererii de radiere a 
ipotecii legale nu s-au luat în considerare dispoziţiile art. 148din Constituţie, art. 5 din 
Codul civil, şi nici Tratatul privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale 
încheiat cu Ungaria, ratificat prin Decretul nr. 505/1958. 

� Judecătoria Târgu Mureş apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin 
prevederilor constituţionale ale art. 53, întrucât impunerea prin lege a unor exigenţe, 
în cauză una dintre cerinţele pentru a radia sulta este ca înscrisul autentic notarial să fie 
încheiat de un notar public aflat în funcţie în România, asigură securitatea juridică a 
înscrierilor sau radierilor menţiunilor din cartea funciară. 

� Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost 
comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului 
Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţio-
nalitate. 

� Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996 
sunt constituţionale. În acest sens arată că reglementarea este firească, întrucât cartea 
funciară este un instrument important pentru evidenţa proprietăţii, iar încheierea 
actului autentic notarial de un notar public în funcţie în România reprezintă, în fapt, o 
notă de rigurozitate acordată de legiuitor înscrisurilor ce ar trebui efectuate cu privire la 
dreptul de proprietate al unei persoane. 

� Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că 
dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică actelor 
notariale încheiate în ţări care au aderat la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei 
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, şi în ţări 
cu care România are încheiate convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică 
în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. 

 CC a admis excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
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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. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Socie-
tăţii „Complexul Energetic Hunedoara” -S.A. din venituri rezultate din privatizare 

� Propunere legislativă pentru completarea alin. (2) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utiliza-
rea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană” 

� Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerin-
ţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în 
euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 

� Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut 
� Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
� Proiect de Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organiza-

rea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 5 al Legii nr. 35/2008 pentru alege-

rea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 
militare 

Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă 

� Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat 
al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor 
administraţiei publice locale 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 64/2013 privind înfiinţarea 
şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de 
compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, 
ale plantelor sau de un incident de mediu 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă privind intabularea patrimonială aparţinând unităţilor administrative-
teritoriale, autorităţilor şi instituţiilor publice 

� Propunere legislativă legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanţelor 
bancare 

� Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 39, art. 293 şi art. 294 din O.U.G. nr. 34/2006, 
actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale 

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 

� Proiect de lege pentru modificarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României 

� 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 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind siste-

mul unitar de pensii publice 

� Propunere legislativă pentru completarea art. 13 alin.(2) din Legea nr. 489/2006 privind liberta-
tea 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 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri 
imobile confiscate 

� Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 10 din OMS nr. 386/2004 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 ratificarea Protocolului Adiţional referitor la plângerile colective 
încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la 
Torino la 18 octombrie 1961 

� Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 62 alin. (23) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal 

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

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, 
actualizată în 2014 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completatea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a 
Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor 
de război 

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

� Propunere legislativă pentru modificarea lit. h1 a alin. (2) de la art. 9 din Legea privind Statutul 
aleşilor locali nr. 393/2004 introdusă prin art. 1 pct. 3 din Legea nr. 249/2006 

� Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare naţională 

� Propunere legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completare O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Regulamentul european privind procedurile de insolvenţă a fost reformat 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 141 din 5 iunie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvenţă. 
 

Regulamentul se aplică procedurilor colective publice, inclusiv procedurilor provizorii, care se întemeiază 

pe legislația privind insolvența și în cadrul cărora, în scopul salvării, al ajustării datoriilor, al reorganizării 

sau al lichidării: (a) activele unui debitor sunt indisponibilizate integral sau parțial și este desemnat un 

practician în insolvență; (b) activele și activitatea unui debitor fac obiectul controlului sau supravegherii 

de către o instanță; sau (c) o suspendare temporară a unei proceduri de executare individuale este acor-

dată de o instanță sau prin efectul legii, pentru a permite desfășurarea de negocieri între debitor și credi-

torii acestuia, cu condiția ca procedura în cazul căreia se dispune suspendarea: să prevadă măsuri adec-
vate de protecție a masei credale și, dacă nu se ajunge la un acord, să preceadă uneia dintre procedurile 

menționate la litera (a) sau (b). Regulamentul se aplică de la 26 iunie 2017, cu anumite excepții. 

 
Noi dispoziţii privind controalele administrative în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 134 din 30 mai 2015 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/840 privind controalele efectuate de autorităţile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul 
pentru azil, migraţie și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţie-
nească, prevenirea și combaterea criminalităţii și gestionarea crizelor. 
 

Autoritatea responsabilă efectuează controale cu privire la toate declarațiile financiare trimise de bene-

ficiari cu scopul de a primi finanțare din partea Uniunii, în conformitate cu acordurile de grant definite la 
art. 1 lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei. Aceste controale includ cel puțin următoarele 

elemente: (a) verificări menite să confirme corectitudinea formală și exactitatea aritmetică a declarațiilor 

financiare; (b) verificări pentru a confirma că proiectul a atins obiectivele stabilite în acordul de grant sau că 

se fac progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor respective; (c) o examinare analitică pentru a 

evalua pertinența cheltuielilor declarate în declarațiile financiare și conformitatea acestor cheltuieli cu 

cerințele prevăzute în acordul de grant, precum și în normele Uniunii și normele naționale aplicabile. 

 
Data începerii operaţiunilor VIS în a nouăsprezecea regiune a fost stabilită 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 135 din 2 iunie 2015 a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/854 de 
stabilire a datei de începere a operaţiunilor Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) în a nouăsprezecea 
regiune. 
 

Conform deciziei, operațiunile Sistemului de informații privind vizele în a nouăsprezecea regiune stabilită 

prin Decizia de punere în aplicare 2013/493/UE încep la data de 12 octombrie 2015. Decizia intră în vigoare 

la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  

 
Consiliul de stabilizare și de asociere UE-Serbia și-a adoptat regulamentul de procedură 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 135 din 2 iunie 2015 a fost publicată Decizia nr. 1 A Consiliului de stabilizare și de 
asociere UE-Serbia din 21 octombrie 2013 de adoptare a regulamentului său de procedură [2015/857]. 
 

Președinția Consiliului de stabilizare și de asociere este exercitată, alternativ, pentru perioade de câte 

12 luni, de către președintele Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, în numele Uniunii Euro-

pene și al statelor membre ale acesteia, precum și al Comunității Europene a Energiei Atomice, și de 
către un reprezentant al guvernului din Serbia. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a 

Consiliului de stabilizare și de asociere și se încheie la 31 decembrie 2013. 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri au suferit modificări 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 141 din 5 iunie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/847 privind informaţiile 
care însoţesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (Text cu 
relevanţă pentru SEE). 
 

Regulamentul stabilește normele privind informațiile cu privire la plătitori și la beneficiarii plăților, care 

însoțesc transferurile de fonduri, în orice monedă, în scopul prevenirii, depistării și investigării activităților 

de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în cazul în care cel puțin unul dintre prestatorii de 

servicii de plată implicați în transferul de fonduri este stabilit în Uniune. Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 

se abrogă, iar trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la cel nou și se citesc în 

conformitate cu tabelul de corespondență din anexă. Noul regulament se aplică de la 26 iunie 2017 
 
Nouă faţă a monedelor euro destinate circulaţiei 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 186 din 5 iunie 2015 a fost publicată o informare privind un nou model de monede 
euro destinate circulaţiei. 
 

Țara emitentă: Austria 

Obiectul comemorării: 200 de ani ai Oesterreichische Nationalbank 

Descrierea modelului: Modelul prezintă doi zei din mitologia romană sculptați în relief deasupra intrării 

în clădirea principală a Oesterreichische Nationalbank (OeNB): la stânga, Mercur, mesagerul zeilor și zeul 

negustorilor și al comerțului, la dreapta, Fortuna, zeița norocului și a prosperității, care este reprezentată 

ținând în mână Cornul abundenței. Imaginea de fundal, care se întinde de la marginea din stânga până la 

cea din dreapta a cercului interior, reprezintă sediul principal al OeNB. O bandă decorativă mărginește 
partea inferioară a imaginii centrale, evocând modelul de culori „roșu-alb-roșu” ale drapelului național 

austriac, iar liniile verticale hașurate simbolizează culoarea roșie, astfel cum se prevede în regulile de pro-

iectare heraldică. Anii „1816” și „2016” de la stânga lui Mercur se referă la anul de înființare a OeNB și la 

bicentenar. De jur împrejurul părții centrale aurite se pot citi inscripțiile „Republik Österreich” (Republica 

Austria) și „200 Jahre Oesterreichische Nationalbank Oesterreichische Nationalbank” (200 de ani ai Băn-

cii Naționale a Austriei). Inelul exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european. 

Numărul de monede care urmează să fie emise: 16 milioane 

Data emisiunii: 2016 

 
Măsuri privind prevenirea utilizării sistemului financiar UE în scopul spălării banilor 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 187 din 5 iunie 2015 a fost publicată Poziţia (UE) nr. 9 a Consiliului în primă lectură în 
vederea adoptării unei directive a PE și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 684/2012 al PE și 
al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 
2006/70/CE a Comisiei, adoptată de Consiliu la 20 aprilie 2015 (Text cu relevanţă pentru SEE). 
 

Directiva urmărește să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și finanțării 

terorismului și intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

De asemenea, directiva mai prevede și că Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE se abrogă.  
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Jurisprudenţă europeană 

Jurisprudență europeană 

� Hotărârea Curții în cauza  C-15/14 P - Comisia/MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt 
 

Curtea confirmă, ca și Tribunalul, că acordul încheiat între statul maghiar și societatea petrolieră MOL cu 
privire la exploatarea de terenuri cu hidrocarburi nu constituie un ajutor de stat. Coroborarea acestui acord 
cu majorarea nivelurilor taxelor de exploatare minieră care rezultă din modificarea Legii minelor nu a con-
ferit MOL un avantaj selectiv. 

� Hotărârea Curții în cauza  C-579/13 - P și S/Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen 
 

Statele membre pot obliga resortisanții țărilor terțe rezidenți pe termen lung să promoveze un examen de 
integrare civică. Cu toate acestea, modalitățile de aplicare a acestei obligații nu trebuie să pună în pericol 
realizarea obiectivelor directivei privind rezidenții pe termen lung. 

� Hotărârea Curții în cauza  C-497/13 - Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV 
 

Curtea clarifică normele privind protecția consumatorilor în materia vânzării de bunuri de consum și a garan-
țiilor conexe. Se prezumă că neconformitățile care devin aparente în termen de șase luni de la livrarea unui 
bun au existat la momentul livrării. 

� Hotărârea Curții în cauza   C-195/14 - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG 
 

Etichetarea unui produs alimentar nu trebuie să inducă consumatorul în eroare sugerând prezența unui in-
gredient pe care produsul nu îl conţine în realitate. Lista ingredientelor poate, chiar dacă este exactă și exhaus-
tivă, să fie inaptă să corecteze suficient impresia eronată sau echivocă care rezultă dintr-o astfel de etichetare. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 178 din 1 iunie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
 

 

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) > organizează anunţ de concursuri generale 
pentru medici (AD 11) pentru sediile din Bruxelles, Luxemburg și Ispra (2015/C 183 A/01). Anunţul a 
fost publicat în Jurnalul Oficial nr. C 183A din 4 iunie 2015. 
 

Condiţii: Anunţul de concurs și Dispoziţiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate în JOUE 
C70 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 aceste proceduri de selecţie. 
 

Numărul vizat de candidaţi: Bruxelles: 10; Luxemburg: 5; Ispra: 5 
 

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

Termen-limită: 7 iulie 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie să citiți 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 
 

  

Cadrul legal privind gestionarea ambalajele va fi 
modificat 
 
Ministerul Mediului a publicat pe data de 2 iunie un proiect de lege 
privind modalitatea de gestionare a ambalajele şi a deşeurilor de 
ambalaje. 

Conform expunerii de motive, proiectul abrogă H.G. nr. 621/2005 și transpune Directiva 94/62/CE 
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în JOUE L 365 din 31 decembrie 1994.  
 
Directiva 2013/2/UE stabileşte exemplele ilustrative pentru criteriile menţionate la art. 3 pct. 1 din 
Directiva 94/62/CE, cu amendările ulterioare care definește noţiunea de „ambalaj”, stabilind o 
serie de criterii.  
 
� Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

așteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Decrete semnate 
 

 

  

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din O.U.G. nr. 63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare aferente acestora; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea 
poliţiei locale nr. 155/2010; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului 
care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice; 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 
41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de 
Justiţie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010. 

Decrete 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind 
înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 
2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014; 
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Lucrare fundamentală în materia procedurii penale

Vă dorim lectură plăcută 

 

Structura comentariului, vizând interpretarea textului şi modul său
de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate

pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea
unor soluţii corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudenţial
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Lucrare fundamentală în materia procedurii penale

Coordonator: Mihail Udroiu  

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole
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Structura comentariului, vizând interpretarea textului şi modul său
este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate

pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea
unor soluţii corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudenţial

Din cuprins 

• analiza articolelor din noul Cod de proce
dură penală, aşa cum au fost ele modifi
cate şi prin Legea de punere în aplicare
nr. 255/2013 şi O.U.G. nr. 3/2014

• jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptu
rilor Omului în scopul relevării modului în 
care normele noului Cod de procedură 
penală trebuie interpretate

• analiză a noilor dispoziţii procesual
în comparaţie cu cele existente în vechea 
reglementare 

• tabele de corespondenţă 

• index detaliat 

a presei juridice din România. 
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Lucrare fundamentală în materia procedurii penale 

Comentariu pe articole 

Structura comentariului, vizând interpretarea textului şi modul său 
este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate 

pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea 
unor soluţii corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudenţial.  

noul Cod de proce-
dură penală, aşa cum au fost ele modifi-
cate şi prin Legea de punere în aplicare 
nr. 255/2013 şi O.U.G. nr. 3/2014 

jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptu-
rilor Omului în scopul relevării modului în 
care normele noului Cod de procedură 
penală trebuie interpretate 

analiză a noilor dispoziţii procesual-penale 
în comparaţie cu cele existente în vechea 
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Modalităţi de acces direct la un articol de act normativ

Există mai multe moduri în care po
deja în pagina actului, cel mai simplu mod este acela de a introduce numărul articolului în caseta 

aflată pe bara de unelte din panoul central. 

Cum accesezi articolele cu indici? 

Așa cum se poate vedea în imaginea de mai sus, caseta de acces direct la articol permite căutarea 
nu doar a articolelor simple, ci a oricărui articol 
număr sau o literă sau dacă este format din ambele tipuri de caractere. 
Dacă articolul căutat are indice, este suficient să introduci litera 
ori litera care reprezintă indicele. În exemplul de mai sus am introdus în casetă 549s1, iar Lega
deschis direct articolul dorit, interpretând corespunzător datele. 

Practic! 
Poţi căuta articolele și direct în linia simplificată de căutare(OLS). Pentru articolul din 
exemplul de mai sus scrie în OLS următorul text: 

 

Instrumente utile în Legalis® - Acces direct articol
Atunci când un act are foarte multe articole, a
dintre Hotărârile Guvernului prin care se aprobă norme de aplicare a unor legi, navigarea prin 
cuprinsul actului poate fi anevoioasă. De aceea, în 
articol pe care o vom prezenta 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 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Tutoriale Legalis® 

ţi de acces direct la un articol de act normativ 

Există mai multe moduri în care poţi accesa direct un articol al unui act normativ. Atunci când ești 
deja în pagina actului, cel mai simplu mod este acela de a introduce numărul articolului în caseta 

aflată pe bara de unelte din panoul central.  

 

șa cum se poate vedea în imaginea de mai sus, caseta de acces direct la articol permite căutarea 
nu doar a articolelor simple, ci a oricărui articol – cu sau fără indice, indiferent dacă indicele este un 

au dacă este format din ambele tipuri de caractere.  
Dacă articolul căutat are indice, este suficient să introduci litera s între numărul articolului 
ori litera care reprezintă indicele. În exemplul de mai sus am introdus în casetă 549s1, iar Lega
deschis direct articolul dorit, interpretând corespunzător datele.  

ţi căuta articolele și direct în linia simplificată de căutare(OLS). Pentru articolul din 
exemplul de mai sus scrie în OLS următorul text: 549s1 ncpp 

Acces direct articol 
Atunci când un act are foarte multe articole, așa cum este cazul codurilor, ori chiar a unora 
dintre Hotărârile Guvernului prin care se aprobă norme de aplicare a unor legi, navigarea prin 
cuprinsul actului poate fi anevoioasă. De aceea, în Legalis® există funcţia de acces direct la 

pe care o vom prezenta în tutorialul de astăzi.  

acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email

la adresa legalis@beck.ro 

n prezent sunt disponibile integral  

 

ţi accesa direct un articol al unui act normativ. Atunci când ești 
deja în pagina actului, cel mai simplu mod este acela de a introduce numărul articolului în caseta 

șa cum se poate vedea în imaginea de mai sus, caseta de acces direct la articol permite căutarea 
cu sau fără indice, indiferent dacă indicele este un 

între numărul articolului și cifra 
ori litera care reprezintă indicele. În exemplul de mai sus am introdus în casetă 549s1, iar Legalis® a 

ţi căuta articolele și direct în linia simplificată de căutare(OLS). Pentru articolul din 

șa cum este cazul codurilor, ori chiar a unora 
dintre Hotărârile Guvernului prin care se aprobă norme de aplicare a unor legi, navigarea prin 

ţia de acces direct la 

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

sau prin email 
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Legii nr. 514/2003 privind organizarea 
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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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