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În Monitorul Oficial nr. 462 din 26 iunie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. 

Principalele prevederi 

� Scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a 
debitorului persoană fizică, de bună-credință, acoperirea într-o măsura cât mai mare a 
pasivului acestuia și descărcarea de datorii; 

� Procedurile prevăzute de lege se aplică debitorului persoană fizică ale cărei obligații nu 
rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi și care:  
a) are domiciliul, reședința sau reședința obișnuită de cel puțin 6 luni anterior depunerii 
cererii în România;    
b) este în stare de insolvență și nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o 
perioadă de maximum 12 luni, capabil să-și execute obligațiile astfel cum au fost 
contractate, cu menținerea unui nivel de trăi rezonabil pentru sine și pentru persoanele pe 
care le are în întreținere; probabilitatea rezonabilă se apreciază prin considerarea cuantu-
mului total al obligațiilor raportat la veniturile realizate sau prognozate a fi realizate față de 
nivelul de pregătire profesională și expertiză ale debitorului, precum și la bunurile 
urmăribile deținute de acesta;   
c) cuantumul total al obligațiilor sale scadențe este cel puțin egal cu valoarea-prag. 

� Procedurile prevăzute de lege nu sunt aplicabile debitorului:   

a) în cazul căruia a fost închisă, din motive ce îi sunt imputabile, o procedura de insolvență 
pe bază de plan de rambursare a datoriilor, o procedura judiciară de insolvență prin 
lichidare de active sau o procedura simplificată de insolvență cu mai puțin de 5 ani anterior 
formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței;  

b) care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală, a 
unei infracțiuni de fals sau a unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii;  

c) care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce îi sunt imputabile;  

d) care, deși apt de muncă și fără un loc de muncă sau alte surse de venit, nu a depus 
diligență rezonabilă necesară pentru a-și găsi un loc de muncă sau care a refuzat, în mod 
nejustificat, un loc de muncă propus sau o altă activitate aducătoare de venit;  

e) care a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuare în timp ce știa sau ar fi trebuit să 
știe că este în stare de insolvență;  

f) care a determinat sau a înlesnit ajungerea în stare de insolvență, cu intenție sau din culpă 
gravă; 

g) care la data formulării cererii de deschidere a unei proceduri de insolvență are deja 
deschisă o altă procedură de insolvență. 

� Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar 
pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan 
de rambursare a datoriilor sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active; 
această este de 15 salarii minime pe economie. 

 

Legea insolvenței persoanelor fizice a fost publicată 
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În Monitorul Oficial nr. 444 din 22 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice. 

Principalele prevederi 

� în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legis-
lației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situația celor care au realizat stagii de 
cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiții de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) 
şi în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1); 

� Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 
2001 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite, în vederea reducerii vârstelor 
standard de pensionare, cu excepția celor realizate în activitățile care, conform prevede-

rilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiții speciale. 

� Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 
în activitățile care4 sunt încadrate în condiții speciale, constituie stagii de cotizare în condiții 
speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare. 

� Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiții speciale şi/sau alte condiții de 
muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare 

conform art. 55 alin. (1) lit. a) şi tabelului nr. 1. 

� Adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă 
sunt valorificate numai în situația în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor 
verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. 

 

Legea pensiilor: Modificări privind reducerea vârstei 
standard de pensionare 

În Monitorul Oficial nr. 445 din 22 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
153/2015 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale. 

Principalele prevederi 

� Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului 
major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.  

� Schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a 
părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.  

� În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația şcolară se încheie fără 
disciplina Religie.  

� În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu і s-au asigurat 
condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

 

Elevii vor frecventa orele de religie numai la cererea scrisă a părinților 
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În Monitorul Oficial nr. 459 din 25 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publi-
cității imobiliare nr. 7/1996. 

Principalele prevederi 

� până la data de 31 decembrie 2016, la nivelul fiecărei circumscripții judecătoreşti se va 
constitui şi va funcționa cel puțin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după 
caz, un birou de relații cu publicul; 

� alte dispoziții mai privesc, printre altele: plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de 
către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca pro-
prietar şi a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut 
obiectul înregistrării sistematice; plata certificatelor de moştenitor; lucrările de înregistrare 
sistematică; instituirea Programului național de cadastru şi carte funciară; planul cadastral al 
imobilelor; funcția juridică a cadastrului; publicarea, în scop de informare publică, cu cel puțin 
5 zile înainte de afişare, a anunțului prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului; extrasele de carte funciară pentru informare; persoanele autorizate care 
efectuează lucrarea de cadastru; actele notariale prin care se transmite, se modifică, se 
constituie sau se stinge un drept real imobiliar; dreptul de proprietate asupra construcțiilor; 
modul de înscriere a imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului;  

� se abrogă Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor 
aferente elaborării, analizei şi verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în 
cartea funciară a terenurilor agricole (M.Of. nr. 454 din 5 iulie 2007); 

� Legea nr. 7/1996 va fi republicată. 

 

Legea cadastrului a fost modificată 

În Monitorul Oficial nr. 455 din 22 iunie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1.301/2015 al Președintelui ANAF privind modificarea şi completarea 
anexei nr. 1 la Ordinul nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii 
privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit. 

Principalele prevederi 

� rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care 
realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă. 
Pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor 
prevăzute la art.  82 alin. (7) şi (71) din Legea nr. 571/2003, contribuabilii au obligația 
depunerii declarației privind veniturile realizate. 

� în cazul rezilierii contractelor de închiriere pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al 
unei sume în valută, determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb 
al pieței valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de 
impunere, impozitul fiind final. 

� în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal 2015, a contractelor încheiate între părți, în care 
chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, începând cu 1 iunie 2015 organul 
fiscal competent recalculează plățile anticipate, stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) 
din Codul fiscal, la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. 

Procedura de recalculare a plăților anticipate 
cu titlu de impozit a fost modificată 
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În Monitorul Oficial nr. 445 din 22 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
154/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 96/2003 privind 
protecția maternității la locurile de muncă. 

Principalele prevederi 

� concediul de lăuzie obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are 
obligația să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu 
durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condițiile legii; 

� pentru toate activitățile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenți, procese 
sau condiții de muncă, angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii 
salariatelor în întreprinderea şi/sau unitatea respectivă şi, ulterior, la orice modificare 
a condițiilor de muncă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecție şi prevenire 
prevăzute la art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006; 

� în cazul în care rezultatele evaluării evidențiază un risc pentru securitatea sau sănătatea 
salariatelor sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul trebuie să ia măsu-
rile necesare pentru ca să fie evitată expunerea acesteia la riscurile evidențiate, conform 
recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea 
veniturilor salariale; dacă nu este posibil, angajatorul va lua măsuri pentru a o repartiza la 
alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, conform recomandării 
medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale. 

� în cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească 
obligația de mai sus, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal care se poate 
acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către 
medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest 
sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005; 

� angajatorii au obligația să le informeze permanent pe salariate, inclusiv prin afişare în locuri 
vizibile, o perioadă de 6 luni, în fiecare din unitățile pe care le dețin, asupra drepturilor pe 
care acestea le au; 

� O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă se va republica. 

Angajatele vor avea concediu de lăuzie obligatoriu de 42 de zile 

În Monitorul Oficial nr. 446 din 23 iunie 2015 a fost republicată Legea nr. 
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. 

Principalele prevederi 

� legea a fost republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 113/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor 
electorale (M.Of. nr. 339 din 18 mai 2015), dându-se textelor o nouă numerotare. 

� anterior a mai fost republicată în M.Of. nr. 510 din 22 iulie 2010 şi a mai fost modificată şi 
completată succesiv prin: Legea nr. 124/2011 (M.Of. nr. 433 din 21 iunie 2011); Legea nr. 
187/2012 (M.Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012). 

Legea partidelor politice a fost republicată 
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În Monitorul Oficial nr. 458 din 25 iunie 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 10 din 11 mai 2015 a Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept referitoare la interpretarea și aplicarea art. 23 din 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

 
Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de  CA Craiova, Secția contencios adminis-
trativ şi fiscal, prin Încheierea din 11 decembrie 2014, pronunțată în dosarul nr. 7752/101/2013, şi 
a stabilit că: 

� Dispozițiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/ 
definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ 
produce efecte şi în privința actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia care, 
la data publicării  hotărârii judecătoreşti de anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs 
de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

Hotărâre prealabilă admisă privind Legea contenciosului administrativ 

În Monitorul Oficial nr. 461 din 26 iunie 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 7/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept  în materie civilă. 

 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Piteşti - Secția I civilă și 
stabileşte următoarele: Plățile voluntare eşalonate în temeiul O.U.G. nr. 71/2009 privind plata 
unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, efectuate 
în baza unui titlu executoriu nu întrerup termenul de prescripție a dreptului material la 
acțiune pentru daunele-interese moratorii sub forma dobânzii penalizatoare. 

RIL admis privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii 

În Monitorul Oficial nr. 461 din 26 iunie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
450/2015 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 
2015. 

Principalele prevederi 

� Ziua Justiției se organizează pe data de 5 iulie 2015; 

� Guvernul a alocat suma de 30 mii lei, în vederea organizării acesteia; 

� suma va fi suportată din fondurile aprobate CSM pe anul 2015; 

� manifestările prilejuite de acest eveniment se organizează de CSM şi se desfăşoară în 
municipiul Bucureşti, la Curtea de Apel Bucureşti. 

 

Ziua Justiției va fi sărbătorită pe 5 iulie 
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Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 
� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 

� Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenței în familie 

� Proiect de Lege pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României 

 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public privat nr. 178/2010 

� Propunere legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței 

� Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcționarea 
Guvernului României şi a ministerelor 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

� Propunere legislativă privind pensiile militare de stat 

� Proiect de lege pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

BCE a publicat un nou cadru etic 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 204 din 20 iunie 2015 a fost publicat Cadrul etic al BCE care înlocuiește textul 
publicat în Jurnalul Oficial C 40 din 9 februarie 2011, p. 13. 
 

Cadrul etic stabilește norme privind: condiţiile de angajare pentru personalul BCE referitoare la cadrul etic, 
condiţiile de angajare pe durată scurtă pentru personalul BCE referitoare la cadrul etic, Partea 0 a 
Regulamentului BCE privind personalul referitoare la cadrul etic. 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

În Jurnalul Oficial nr. JO C 205 din 22 iunie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
 

 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Legea turismului a fost elaborată 
 

  

Actele organelor fiscale locale se vor comunica electronic 
 
MDRAP a publicat pe data de 26 iunie un proiect de ordin privind aproba-
rea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță a actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale. 

Conform proiectului, categoriile de acte administrative fiscale ce pot face obiectul comunicării 
sunt: a) decizii de impunere; b) rapoarte de inspecție fiscală; c) adrese de înființare a popririi; 
d) somații; e)  titluri executorii; f) procese-verbale de sechestru; g) alte acte administrative fiscale 
potrivit prevederilor legale. 
 
Mijloace prin care se poate realiza comunicarea. Organele fiscale locale pot opta pentru comuni-
carea actelor administrative fiscale către contribuabil prin următoarele mijloace de comunicare: a) 
fax;  b) e-mail (căsuță de poștă electronică); c) platformă de contact pusă la dispoziție de către or-
ganele fiscale locale. 
 
Comunicarea se poate realiza doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) organul 
fiscal local deține un certificat digital calificat; b) contribuabilul persoană juridică deține un certificat 
digital calificat; c) contribuabilul se obligă să transmită un e-mail de confirmare a primirii actului 
administrativ-fiscal, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire.  
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în 10 zile de la publicare. 

Ministerul Economiei a publicat pe data de 26 iunie un proiect de lege a 
turismului. 

Conform notei de fundamentare, se propunem: 
�stabilirea unor atribuții şi responsabilități concrete în sarcina autorităților administrației publice; 
�asigurarea cadrului legal pentru întărirea comunicării şi colaborării între sectorul public şi cel privat; 
�stabilirea unor responsabilități în sarcina operatorilor din sectorul privat sau comercial, în vede-

rea asigurării gestionării durabile a resurselor turistice, precum şi în vederea asigurării furnizării 
unor produse şi servicii turistice conform unor standarde cantitative, calitative şi de siguranță; 

�reglementarea gestionării informațiilor turistice, astfel încât să fie creată la nivel național o bază 
de date completă din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

� reglementarea atestării şi gestionării patrimoniului turistic constituit din bunuri proprietate 
publică şi privată; 

� aspecte privind activitățile specifice de autorizare şi control în domeniul turismului; 
� crearea unui organism consultativ, constituit pe principii parteneriale la nivelul fiecărei stațiuni 

turistice, care participă la elaborarea politicilor de dezvoltare în domeniul turismului şi 
monitorizarea acestora; 

� instituirea de răspunderi şi sancțiuni pentru toate categoriile de participanți la activitățile în domeniu. 
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dezbateri@mmuncii.ro, în 10 zile de la publicare. 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 
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Inițiativă legislativă privind salariații detaşați de pe teritoriul României 

  

Ministerul Muncii a publicat pe data de 24 iunie un proiect de ordonanța 
de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind 
detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale. 

Conform notei de fundamentare, potrivit proiectului se impune necesitatea precizării la art. 1 a 
faptului că prevederile se aplică:  
a) întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului 
Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene care, în cadrul prestării de servicii 
transnaționale, detaşează pe teritoriul României salariați cu care au stabilite raporturi de muncă în 
condițiile stabilite la art. 4 alin. (1);  
b) întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, 
detaşează, pe teritoriul unui stat membru al UE, al SEE sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, 
salariați cu care au stabilite raporturi de muncă, în condițiile stabilite la art. 4 alin. (2). 
 
De asemenea, se impune definirea unor termeni, astfel: 
a) prin „salariat detaşat pe teritoriul României” - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui 
stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau pe teritoriul Confederației 
Elvețiene, care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar care este trimis să 
lucreze pentru o perioadă de timp limitată, pe teritoriul României, atunci când angajatorul ia una 
dintre măsurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c); 
b) prin „salariat detașat de pe teritoriul României” - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul 
României, care în mod normal lucrează în România, dar care este trimis să lucreze pentru o 
perioadă de timp limitată, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic 
European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c); 
c) prin „salariu minim” - salariul minim aplicabil în România pentru salariatul detaşat pe teritoriul 
României, respectiv salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al 
Spațiului Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pentru salariatul detașat de 
pe teritoriul României; 
d) prin „cheltuieli generate de detașare” - orice cheltuieli cu transportul, cazarea și masa, efectuate 
în scopul detașării; 
e) prin ,,indemnizaţie specifică detașării’’ - indemnizația acordată în vederea compensării 
inconvenientelor cauzate de detașare. 
 
Prin proiect se prevede că salariații detaşați de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii 
transnaționale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condițiile de 
muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin convenții colective sau 
sentințe arbitrale de generala aplicare valabile in statul membru pe teritoriul căruia sunt executate 
lucrările, cu privire la: 
a) durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic; 
b) durata minimă a concediilor anuale plătite; 
c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare; 
d) condițiile de punere la dispoziție a salariaților, în special de către agenții de muncă temporară; 
e) sănătatea şi securitatea în muncă; 
f) măsurile de protecție aplicabile condițiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru  cele 
care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri; 
g) egalitatea de tratament dintre bărbați şi femei, precum şi alte dispoziții în materie de 
nediscriminare. 



 

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

 

  

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială; 

• Decret privind promulgarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor 
fiscale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecția 
informațiilor clasificate; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la 
Bethlehem la 24 decembrie 2013. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 12 alin. (3) din O.U.G. 
nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității Naționale 
pentru Cetățenie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind standardizarea națională; 



 

   
Actele normative publicate 

- în forme actualizate și consolidate 
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Instrument util pentru analiza politicii penale în materie

Vă dorim lectură plăcută 

 

Pornind de la realitatea modului de desfăşurare a procedurilor electorale
din 2009 până la ultimele alegeri din toamna anului 2014, a devenit

mai reală şi mai evidentă preocuparea pentru existența unor
procese de vot corecte, transparente şi o
corespondență între rezultatul scrutinului şi voința alegătorilor.

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Instrument util pentru analiza politicii penale în materie

Autori: Teodor Manea  

Infracțiuni electorale. Jurisprudență rezumat

Editura C.H. Beck, 2015 

 

Pornind de la realitatea modului de desfăşurare a procedurilor electorale
din 2009 până la ultimele alegeri din toamna anului 2014, a devenit

mai reală şi mai evidentă preocuparea pentru existența unor
de vot corecte, transparente şi oneste care să asigure o

între rezultatul scrutinului şi voința alegătorilor.

Culegerea de jurisprudență reflectă practica 
instanțelor judecătoreşti din ultimii 10 ani, 
fiind rezumate şi comentate aproximativ
de hotărâri comentate, pronun
instanțele din toată țara. 

Lucrarea este structurată pe 

Prima parte conține hotărâri relevante sub 
aspectul conținutului constitutiv al infracțiu
nilor electorale, cauzele fiind aşezate în 
funcție de norma la care se referă.

În a doua parte sunt prezentate o serie de 
spețe edificatoare mai degrabă pentru 
criteriile avute în vedere de instanță la 
momentul alegerii pedepselor, precum şi a 
individualizării judiciare a acestora, în 
situația în care, evident, stabilesc şi aplică o 
sancțiune în cauză.  

n prezent sunt disponibile integral  

 

Instrument util pentru analiza politicii penale în materie electorală 

rezumată și comentată 

Pornind de la realitatea modului de desfăşurare a procedurilor electorale 
din 2009 până la ultimele alegeri din toamna anului 2014, a devenit 

mai reală şi mai evidentă preocuparea pentru existența unor 
neste care să asigure o 

între rezultatul scrutinului şi voința alegătorilor.  

Culegerea de jurisprudență reflectă practica 
instanțelor judecătoreşti din ultimii 10 ani, 
fiind rezumate şi comentate aproximativ 30 

, pronunțate de 

Lucrarea este structurată pe 2 mari părți:  

conține hotărâri relevante sub 
aspectul conținutului constitutiv al infracțiu-
nilor electorale, cauzele fiind aşezate în 
funcție de norma la care se referă.  

sunt prezentate o serie de 
spețe edificatoare mai degrabă pentru 
criteriile avute în vedere de instanță la 
momentul alegerii pedepselor, precum şi a 
individualizării judiciare a acestora, în 
situația în care, evident, stabilesc şi aplică o 
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Denumire act Prescurtare uzuală

Codul civil (anterior) codul civil

Codul civil NCC

Codul penal (anterior) cod penal

Codul penal  NCP

Codul de procedură civilă 
(anterior) 

CPC

Codul de procedură civilă NCPC

Codul de procedură penală 
(anterior) 

CPP

Codul de procedură penală NCPP

Legea nr. 571/2003 cod fiscal

Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 

CPF

 
dacă vrei să deschizi direct un art

prescurtarea uzuală a actului căutat. 
 

  

Căutări în Legalis® - Prescurtări uzuale pentru acte normative

Cea mai rapidă și eficientă cale de a găsi un act normativ în 
(OLS) cu ajutorul prescurtării uzuale pentru tipul de act căutat. 
cele mai utile prescurtări folosite pentru identificarea

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

Suportul Legalis® la num

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

 

Prescurtare uzuală Denumire act 

codul civil Legea nr. 31/1990 

NCC Legea nr. 82/1991 

cod penal Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 

NCP Legea nr. 53/2003 

CPC Clasificarea activităților din 
economia națională  

NCPC Orice lege 

CPP Orice hotărâre a Guvernului 

NCPP Orice ordin 

cod fiscal HG 44/2004 

CPF Orice regulament 

dacă vrei să deschizi direct un articol al unui act normativ, introdu în OLS numărul articolului 
prescurtarea uzuală a actului căutat. Exemplu: 31 legea societatilor 

Tutoriale Legalis® 

Prescurtări uzuale pentru acte normative 

ientă cale de a găsi un act normativ în Legalis® este de a-l căuta în linia simplificată 
(OLS) cu ajutorul prescurtării uzuale pentru tipul de act căutat. În tutorialul de astăzi reluăm câteva dintre 
cele mai utile prescurtări folosite pentru identificarea actelor normative.    

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 

i juridice din România. 
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Prescurtare uzuală 

legea societatilor 
sau LSC 

legea contabilitatii 

cod rutier 

codul muncii 

CAEN 

lege nr / an (ex: 
lege 25/2015) 

hg nr / an (ex HG 
44/2004) 

ordin nr / an (ex: 
ordin 15/2015) 

norme cod fiscal 

Regulament nr / an 
(ex: regulament 
4/2015) 

icol al unui act normativ, introdu în OLS numărul articolului și 

l căuta în linia simplificată 
În tutorialul de astăzi reluăm câteva dintre 

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

sau prin email 
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- în forme actualizate și consolidate 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfoLEGALis 
selecție a nout

 
Informațiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea 
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514/2003 privind organizarea și exercitarea p
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