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În Monitorul Oficial nr. 484 din 2 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii. 

Principalele prevederi 

� legea se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, în etapele de proiectare, 

execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţii la 

construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, 

destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării 

vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător; 

� pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii următoarele cerinţe:  

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;  

b) securitate la incendiu;  

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;  

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;  

e) protecţie împotriva zgomotului;  

f) economie de energie şi izolare termică;  

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale; 

� obligaţiile privind asigurarea cerinţelor fundamentale revin factorilor implicaţi care sunt: 

investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiec-

tanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici 

pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier 

autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autori-

zaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele 

de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, 

organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de 

agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii. 

� legea mai conţine, printre altele, dispoziţii privind: sistemul calităţii în construcţii, 

activitatea de reglementare în construcţii, certificarea performanţei produselor pentru 

construcţii, verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice, Manage-

mentul calităţii în construcţii, Recepţia construcţiilor, urmărirea comportării în 

exploatare a construcţiilor, Controlul de stat al calităţii în construcţii, atestarea tehnico-

profesională a specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii, Inspectoratul de 

Stat în Construcţii – I.S.C., contravenţiile în materie, o serie de modificări terminologice; 

� legea va intra în vigoare la 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepţia 

măsurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) şi art. 291, care intră în vigoare la 12 luni de 

la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

� Legea nr. 10/1995 se va republica. 
 

Legea privind calitatea în construcții modificată semnificativ 
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În Monitorul Oficial nr. 470 din 30 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
163/2015 privind standardizarea naţională. 

Principalele prevederi 

� legea stabileşte cadrul legal pentru organizarea activităţii de standardizare naţională, 
participarea României la standardizarea europeană şi internaţională şi măsurile nece-
sare în vederea aplicării dispoziţiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 
privind standardizarea europeană (JOUE L 316/2012). 

� activitatea de standardizare naţională este activitate de interes public general şi contri-

buie la: a) creşterea competitivităţii economiei naţionale; b) înlăturarea barierelor tehnice 

din calea comerţului; c) buna aplicare a reglementărilor şi a politicilor publice; d) promo-

varea rezultatelor cercetării-dezvoltării şi inovării; e) protecţia intereselor consumatorilor 

şi a mediului; f) utilizarea durabilă a resurselor; g) reprezentarea intereselor naţionale în 

activitatea de standardizare internaţională şi europeană; 

� standardele române sunt standardele care se elaborează şi se aprobă în cadrul 
standardizării naţionale. Ele se identifică cu indicativul alcătuit din sigla SR, numărul 
standardului şi anul publicării acestuia. Sigla SR semnifică „standard român” şi se aplică 
numai pe standardele române. Atunci când standardele române adoptă standarde 
europene şi/sau internaţionale, sigla SR va fi urmată de combinaţia de litere care 
identifică standardele europene şi/sau internaţionale adoptate; 

� aplicarea standardelor române are caracter voluntar; 

� legea mai conţine dispoziţii privind: Asociaţia de Standardizare din România – ASRO, 
transparenţa şi participarea în standardizare, relaţiile autorităţilor cu ASRO, finanţarea 
standardizării naţionale, precum și modelul mărcilor de conformitate. 

Cadrul legal pentru standardizarea națională a fost elaborat 

În Monitorul Oficial nr. 472 din 30 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
164/2015 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole. 

Principalele prevederi 

� legea are ca obiect stabilirea cadrului juridic general de funcţionare a filierei vitivinicole în 

ceea ce priveşte producerea, atestarea originii, comercializarea şi controlul produselor 

vitivinicole definite conform anexei nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole; 

� legea conține dispoziții privind: producţia viticolă; structura pieţei vitivinicole; practici şi tra-

tamente oenologice; comercializarea vinului şi a produselor vinicole; gestiunea şi controlul 

pieţei vitivinicole; autorităţi de reglementare, atribuţii şi competenţe, coordonarea şi con-

trolul producţiei vitivinicole; forme asociative pe filiera vitivinicolă; infracţiuni şi contravenţii; 

� la data intrării în vigoare a legii se abrogă Legea viei şi vinului în sistemul organizării 

comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002. 

Legea viei și vinului a fost publicată 
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În Monitorul Oficial nr. 473 din 30 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
167/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate. 

Principalele prevederi 

� se introduc noi definiţi pentru: produse geospaţiale, înregistrare aerofotogrammetrică și 
senzori aeropurtaţi de orice tip; 

� produsele geospaţiale, cu excepţia înregistrărilor aerofotogrammetrice, pe care sunt 
reprezentate elemente de conţinut cu relevanţă în domeniul securităţii naţionale; 

� în categoria informaţiilor secrete de stat sunt cuprinse informaţiile care reprezintă sau 
care se referă, printre altele, la produsele geospaţiale, cu excepţia înregistrărilor 
aerofotogrammetrice, pe care sunt reprezentate elemente de conţinut cu relevanţă în 
domeniul securităţii naţionale și înregistrările aerofotogrammetrice obţinute cu senzori 
aeropurtaţi de orice tip care operează în spectrul electromagnetic, cu rezoluţia spaţială 
mai mică de 15 cm, şi înregistrările aerofotogrammetrice obţinute cu senzori 
aeropurtaţi activi de tip digital care conţin m ai mult de 9 puncte/m2, pe care sunt 
reprezentate elemente de conţinut cu relevanţă în domeniul securităţii naţionale. 

 

Noi dispoziții privind protecția informațiilor clasificate 

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 plăţilor anticipate cu titlu de impozit. 

Institutul Român de Comerț Exterior a fost înființat 

Principalele prevederi 

� institutul se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu per-
sonalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, prin preluarea activităţilor şi 
personalului din domeniul promovării exporturilor de la Departamentul de comerţ exte-
rior şi relaţii internaţionale şi a activităţii şi structurilor de specialitate aferente reprezen-
tanţelor de promovare turistică din străinătate de la Autoritatea Naţională pentru Turism; 

� institutul are ca scop susţinerea şi promovarea exporturilor; 

� atribuţiile acestuia sunt: a) implementarea Programului de susţinere şi promovare 
a exporturilor, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi 
expoziţii în ţară şi în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu 
caracter general; b) implementarea Strategiei naţionale de export în domeniul de 
competenţă; c) iniţierea, organizarea şi coordonarea expansiunii economice şi 
comerciale externe pe pieţele de interes; d) colaborarea cu Autoritatea Naţională 
pentru Turism în vederea organizării şi realizării activităţi de promovare turistică şi 
a exportului pe pieţele internaţionale, prin reprezentanţele de promovare turistică din 
străinătate preluate de la aceasta; e) orice alte operaţiuni şi activităţi prevăzute de lege, 
necesare realizării obiectului de promovare a exportului. 

� numărul de posturi necesar pentru constituirea IRCE este de 60. 
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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 
protecţia maternităţii la locurile de muncă. 

Principalele prevederi 

� achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat de către beneficiar se poate face fie direct 
de la radiodifuzor, fie printr-un intermediar (agenţie sau regie); în cazul în care 
achiziţionarea spaţiului publicitar televizat se face printr-un intermediar, contractele vor 
fi tripartite, la cererea oricăreia dintre părţi; în ambele cazuri, radiodifuzorul va emite 
către beneficiarul publicităţii televizate sau, după caz, către intermediar facturi aferente 
achiziţionării de spaţiu publicitar televizat, în care va fi evidenţiat orice rabat sau avantaj 
tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de către radiodifuzor, conform 
contractului; în cazul contractelor derulate prin intermediar, acesta va emite facturi 
aferente serviciilor de intermediere corespunzătoare prevederilor contractului. 
Intermediarii nu pot primi altă plată sau contraprestaţie decât cea pentru remunerarea 
serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din 
partea radiodifuzorului. 

� Procedura şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei audiovizuale se stabilesc prin 
decizie a Consiliului. Solicitanţii au obligaţia să depună declaraţii notariale, emise la 
momentul solicitării sau modificării licenţei audiovizuale, prin care societatea 
comercială care solicită acordarea sau modificarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau 
acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot 
ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală declară pe propria răspundere dacă 
este investitor sau acţionar direct ori indirect la alte societăţi comerciale de comunicaţie 
audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora, precum şi 
să depună certificate fiscale din care să rezulte că, la data solicitării licenţei 
audiovizuale, societatea care solicită acordarea sau modificarea licenţei nu înregistrează 
obligaţii restante la bugetul de stat. 

Legea audiovizualului modificată privind condițiile 
de eliberare a licenței audiovizuale 

În Monitorul Oficial nr. 473 din 30 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 
168/2015 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. 

Principalele prevederi 

� Sunt exceptate de la aplicarea procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (5) suprafeţele de teren 
cu destinaţie agricolă indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multipli-
cării materialului biologic vegetal şi animal, de utilitate publică, prevăzute în anexele nr. 1-5 
şi 7 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv a fost modificat 
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În Monitorul Oficial nr. 474 din 30 iunie 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 
26/2015 pentru completarea art. 12 din O.U.G. nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 

Principalele prevederi 

� începând cu data de 1 iulie 2015, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei 
valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de 
echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se acordă la valoarea 
actualizată, potrivit normelor legale în vigoare, cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate prin buget. 

Alocațiile de hrană şi de echipare ale bugetarilor se acordă 
la valoarea actualizată de la 1 iulie 

În Monitorul Oficial nr. 481 din 1 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
180/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

Noi dispoziții privind performanța energetică a blocurilor 

Principalele prevederi 

� ordonanţa va stabili lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990, precum şi 
etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora şi obligaţiile şi 
răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi asociaţiilor de proprietari; 

� se adaugă ca excepţii de la prevederile ordonanţei și blocurile de locuinţe expertizate 
tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-
au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea 
nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente; 

� lucrările de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum se vor 
încadra în lucrări eligibile. 
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În Monitorul Oficial nr. 486 din 2 iulie 2015 a fost publicată Decizia ICCJ 
nr. 22 din 9 iunie 2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 
alin. (1) din Codul de procedură penală. 

 

Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Cluj, Secţia penală şi de minori în 
dosarul nr. 80/33/2015, şi, în consecinţă, stabileşte că: 
 

� În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de procedură pena-
lă, obiectul cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 
condamnate îl reprezintă numai hotărârile penale definitive prin care s-a dispus condamnarea, 
renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, indiferent dacă judecata în 
primă instanţă sau în calea ordinară de atac este consecinţa rejudecării cauzei ca urmare 
a admiterii contestaţiei în anulare ori revizuirii. 

În Monitorul Oficial nr. 469 din 29 iunie 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 18 din 8 iunie 2015 a Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept referitoare la interpretarea și aplicarea art. 15 alin. 
(2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 
Principalele prevederi 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 27 februarie 2015, pronunţată în 
dosarul nr. 3786/115/2014, şi, în consecinţă, stabileşte că: 
 

� Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte 
condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al 
României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

�  

Hotărâre prealabilă admisă privind Statutul aleşilor locali 

Hotărâre prealabilă admisă privind Codul de procedură penală 
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Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 
� Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 alin. (3) din O.U.G. nr. 111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Adminis-
trare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

� Proiect de lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

� Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Proiectul Deciziei Consiliului de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în 
domenii specifice în afara celor patru libertăți 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 162 din 27 iunie 2015 a fost publicata Decizia (UE) 2015/1016 a Consiliului din 23 
iunie 2015 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului 
mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE . 

 

Este oportun să se continue cooperarea dintre părţile contractante la Acordul privind SEE în cadrul 
acţiunilor Uniunii finanţate din bugetul general al Uniunii Europene cu privire la implementarea, 
funcţionarea și dezvoltarea pieţei interne. Prin urmare, Protocolul 31 ar trebui modificat pentru ca această 
cooperare extinsă să poată continua după 31 decembrie 2014. 
 
Regulamentul de procedură al Tribunalului în vigoare din 1 iulie 2015 – Tabel de corespondență 
 

În Jurnalul Oficial nr. C 215 din 1 iulie 2015 a fost publicat Tabelul de corespondenţă pentru Regulamentul 
de procedură al Tribunalului. 
 

Tabelul indică, în privinţa fiecărui articol, alineat sau paragraf din Regulamentul de procedură al 
Tribunalului din 2 mai 1991, astfel cum a fost modificat ultima dată la 19 iunie 2013, articolul și, dacă 
este cazul, alineatul corespunzător din Regulamentul de procedură al Tribunalului din 4 martie 2015, 
intrat în vigoare la 1 iulie 2015 (JO L 105, 23.4.2015, p. 1). 
 
Platforma SOL – soluționarea online a litigiilor în materie de consum 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 171 din 2 iulie 2015 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/1051 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind modalităţile de exercitare a funcţiilor platformei de 
soluţionare online a litigiilor, modalităţile formularului electronic de reclamaţie și modalităţile de 
cooperare între punctele de contact prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum. 
 

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 prevede instituirea unei platforme de soluţionare online a litigiilor la 
nivelul Uniunii (platforma SOL). Această platformă ar trebui să ia forma unui site interactiv și 
multilingv care să ofere un punct de intrare unic pentru consumatorii și comercianţii care doresc o 
soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor referitoare la obligaţii contractuale ce decurg din 
contractele de vânzare sau de prestare de servicii online. Măsurile prevăzute în regulament sunt 
conforme cu avizul Comitetului privind soluţionarea online a litigiilor, instituit în temeiul art. 16 alin. (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 524/2013. 
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Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 
 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

Domeniu: mediu și consumatori 

� Concluziile avocatului general în cauza C-347/14 New Media Online 

Domeniu: servicii 

� Hotărârea Tribunalului în cauzele conexate T-425/04 RENV, T-444/04 RENV Franţa/Comisia 

Domeniu: ajutor de stat 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
 

 
In Jurnalul Oficial nr. JO C 213 din 29 iunie 2015 puteţi citi ultimele publicaţii ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 
 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informa
 

 

Transparență

Cadrul legislativ pentru condominii în curs de elaborare

Codul aerian civil ar putea fi modificat 

 
    MAI propune 

 
Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 30 iunie un proiect de 
hotărârei privind deschiderea punctului internaţional de trecere a 
frontierei Nădlac II (România) 

Conform instrumentului de motivare
a frontierei Nădlac II (România) 
și de mărfuri, cu program de funcţionare între orele 00.00 
vedere interzicerea transportului de mărfuri care este supus, în mod obligatoriu, controlului 
fitosanitar şi veterinar, transportul de mărfuri periculoase, precum 
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dj-international@mai.gov.ro

Ministerul 
privind înfiin
și administrarea condominiilor

Conform instrumentului de motivare
condominiilor, obiectivele specifice fiind
de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului şi a organizării condomi
rea condiţiilor pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei; stabilirea norme
în cadrul condominiului; reglementarea condiţiilor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a aso
lor de proprietari; reglementarea raportului dintre ad
 
� 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.

Ministerul 
pentru modificarea 
civil

Conform instrumentului de motivare
normativ integrat civil – militar suficient de flexibil pentru a permite aplicarea sau, după caz, 
implementarea în România a reglementărilor 
civile. Codul aerian va reglementa atât activită
stabili instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării aviaţiei civile și militare, precum și 
competenţele și atribuţiile altor organisme în domeniul siguranţei și securităţii aviaţiei. Noile 
prevederi creează cadrul legal necesar cooperării civil
limbaj şi o conduită comună în domeniul aeronautic pent
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: consultare.publica@mt.ro

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

 

ă decizională: proiecte în dezbatere publică
 

Cadrul legislativ pentru condominii în curs de elaborare
 

Codul aerian civil ar putea fi modificat substanțial
 

MAI propune un nou punct de frontieră cu Ungaria
 
Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 30 iunie un proiect de 
hotărârei privind deschiderea punctului internaţional de trecere a 
frontierei Nădlac II (România) – Csanadpalota (Ungaria).

instrumentului de motivare, proiectul vizează aprobarea deschiderii punctului de trecer
a frontierei Nădlac II (România) – Csanadpalota (Ungaria) pentru traficul internaţional de persoane 
i de mărfuri, cu program de funcţionare între orele 00.00 – 24.00. Totodată, prin proiect se are în 

vedere interzicerea transportului de mărfuri care este supus, în mod obligatoriu, controlului 
tar şi veterinar, transportul de mărfuri periculoase, precum și tranzitul vehiculelor lente

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
international@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 

Ministerul Dezvoltării a publicat pe data de 1 iulie un proiect de lege 
privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de proprie
i administrarea condominiilor. 

instrumentului de motivare, prin proiect se realizează cadrul constituirii juridice a tutu
condominiilor, obiectivele specifice fiind: stabilirea statutului condominiului; clarificarea principiilor 
de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului şi a organizării condomi

ilor pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei; stabilirea norme
în cadrul condominiului; reglementarea condiţiilor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a aso
lor de proprietari; reglementarea raportului dintre administraţia publică şi asociaţiile de proprietari.

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. 

Ministerul Transporturilor a publicat pe data de 2 iulie un proiect de lege 
pentru modificarea și completarea O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian 
civil. 

instrumentului de motivare, prin modificările propuse la Codul aerian se va crea un act 
militar suficient de flexibil pentru a permite aplicarea sau, după caz, 

implementarea în România a reglementărilor europene, prezente și viitoare, din domeniul aviaţiei 
civile. Codul aerian va reglementa atât activităţile aeronautice civile, cât și pe cele militare, va 

ţiile cu atribuţii în domeniul administrării aviaţiei civile și militare, precum și 
ţele și atribuţiile altor organisme în domeniul siguranţei și securităţii aviaţiei. Noile 

prevederi creează cadrul legal necesar cooperării civil-militare la nivel instituţional şi stabileşte un 
limbaj şi o conduită comună în domeniul aeronautic pentru toţi utilizatorii spaţiului

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
consultare.publica@mt.ro, în 10 zile de la publicare. 

a presei juridice din România. 

10 

decizională: proiecte în dezbatere publică 

Cadrul legislativ pentru condominii în curs de elaborare 

țial 

nou punct de frontieră cu Ungaria 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 30 iunie un proiect de 
hotărârei privind deschiderea punctului internaţional de trecere a 

. 

proiectul vizează aprobarea deschiderii punctului de trecere 
(Ungaria) pentru traficul internaţional de persoane 

24.00. Totodată, prin proiect se are în 
vedere interzicerea transportului de mărfuri care este supus, în mod obligatoriu, controlului 

și tranzitul vehiculelor lente.  

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 

publicat pe data de 1 iulie un proiect de lege 
ţarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

constituirii juridice a tuturor 
stabilirea statutului condominiului; clarificarea principiilor 

de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului şi a organizării condominiului; stabili-
ilor pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei; stabilirea normelor de conduită 

în cadrul condominiului; reglementarea condiţiilor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţii-
ministraţia publică şi asociaţiile de proprietari. 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 

data de 2 iulie un proiect de lege 
și completarea O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian 

prin modificările propuse la Codul aerian se va crea un act 
militar suficient de flexibil pentru a permite aplicarea sau, după caz, 

și viitoare, din domeniul aviaţiei 
și pe cele militare, va 

ţiile cu atribuţii în domeniul administrării aviaţiei civile și militare, precum și 
ţele și atribuţiile altor organisme în domeniul siguranţei și securităţii aviaţiei. Noile 

militare la nivel instituţional şi stabileşte un 
ru toţi utilizatorii spaţiului. 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
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Decrete semnate 
 

 

  

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva 
incendiilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii audiovizualului nr. 504/2002; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii 
pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din 
cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 4/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informa
 

 

 

 

  

Jurisprudență pe Noul Cod de proced

Vă dorim lectură plăcută 

 

Peste 150 de decizii rezumate şi comentate

ale instanţel

Cele două culegeri sunt preg
interesaţi de interpretarea NCPC pentru studiul lor, pentru situa

pentru cazurile ce le sunt aduse spre solu

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

 

Jurisprudență pe Noul Cod de procedură civilă

Peste 150 de decizii rezumate şi comentate 

ale instanţelor din România  
 

pregătite în aşa fel încât să servească celor care sunt 
i de interpretarea NCPC pentru studiul lor, pentru situaţ

pentru cazurile ce le sunt aduse spre soluţionare ori spre judecare.
 

Cele două lucrări, precum şi ultimele apariţii editoriale le 
găsiţi doar în magazinul online www.beckshop.ro
reduceri de preţ promoţionale. 

 

Editura C.H. Beck, 2015 
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Căutări în Legalis® - Trei pași pentru găsirea actelor abrogate

Unele căutări sunt mai dificile decât altele fie pentru că lipsesc informa
că acesta nu mai este aplicabil la data căutării (Punte în Timp). 
pași cu ajutorul cărora se pot găsi întotdeauna în Legalis® 

Pasul 1 – Selectarea măștii de căutare avansată

Dacă nu ești sigur că actul căutat a fost sau nu abrogat, folosește întotdeauna masca avansată de căutare 

pentru legislaţie.  

Pasul 2 - Debifează căsuța “acte în vigoare”

După selectarea măștii de căutare avansată pentru legislaţie, 

aflată deasupra liniei simplificate de căutare. 

va afișa toate rezultatele corespunzătoare datelor introduse. 

Pasul 3 – Introducerea datelor actului căutat

• Introdu toate datele cunoscute ale 

tasta ENTER. Legalis® va efectua căutarea 

Oficial, respectiv Legislaţie actualizată 

Sfat  

Folosește filtrele (Relevanţă / 

masca de căutare avansată pentru a restrânge 

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® 

și pentru găsirea actelor abrogate 

Unele căutări sunt mai dificile decât altele fie pentru că lipsesc informaţii despre actul căutat, fie pentru 
că acesta nu mai este aplicabil la data căutării (Punte în Timp). În tutorialul de astăzi 

și cu ajutorul cărora se pot găsi întotdeauna în Legalis® actele normative abrogate

știi de căutare avansată 

ști sigur că actul căutat a fost sau nu abrogat, folosește întotdeauna masca avansată de căutare 

“acte în vigoare” 

știi de căutare avansată pentru legislaţie, nu uita să debifezi căsuţa 

aflată deasupra liniei simplificate de căutare. Astfel, căutarea va ignora data aplicabilită

șa toate rezultatele corespunzătoare datelor introduse.  

Introducerea datelor actului căutat și selecția rezultatului 

cunoscute ale actului căutat în masca selectată și apasă butonul căutare sau 

Legalis® va efectua căutarea și va afișa rezultatele identificate în secţiunile Monitorul 

actualizată – LaZi. 

/ Dată) pentru a reordona lista de rezultate sau adaugă noi date în 

masca de căutare avansată pentru a restrânge și mai mult rezultatele. 

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  

 

ţii despre actul căutat, fie pentru 
În tutorialul de astăzi vă prezentăm cei trei 

actele normative abrogate.     

ști sigur că actul căutat a fost sau nu abrogat, folosește întotdeauna masca avansată de căutare 

ţa “acte în vigoare” 

Astfel, căutarea va ignora data aplicabilităţii (Punte în Timp) și 

și apasă butonul căutare sau 

și va afișa rezultatele identificate în secţiunile Monitorul 

) pentru a reordona lista de rezultate sau adaugă noi date în 

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

sau prin email 
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InfoLEGALis 
selecție a nout

 
Informațiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea 

juridic și nici 

profesiei de avocat, completat

 

 

Produs al Editurii C.H. Beck
Str. Sergent Nuţu Ion nr. 2 
Tel: 021.4100847 
Fax: 021.4100848 
redactie@beck.ro 

Cărțile bune creează dependen

Găsiţi-ne pe Web: 
www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
 

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

 

InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizat
ie a noutăților legislative. 

iile din acest material nu constituie asisten

514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 

i nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea 

profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat. 

Produs al Editurii C.H. Beck 

dependență! 

 

Contact 
InfoLEGALis România
E-mail: editor@infolegal.ro
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect
 
Luminiţa Chiţoran 
Editor  
 
Andreea Alexe 
Editor  
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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.  

nia 
editor@infolegal.ro 

Coordonator Proiect 


