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În Monitorul Oficial nr. 499 din 7 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
187/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 6/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi 

� s-a modificat definiția pentru activitate independentă – orice activitate desfăşurată de 
către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplineşte cel puțin 4 dintre 
următoarele criterii: 4.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a 
modului de desfăşurare a activității, precum şi a programului de lucru; 4.2. persoana 
fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulți clienți; 4.3. 
riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară 
activitatea; 4.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice 
care o desfăşoară; 4.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea 
capacității intelectuale şi/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul 
activității; 4.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de 
reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor 
normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective; 
4.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal 
angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii; 

� la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contribuții sociale obligatorii, 
autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, 
ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități 
pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității. Organul fiscal este 
obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în 
considerare a unei tranzacții sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei 
tranzacții, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul şi conținutul 
tranzacției ce face obiectul neluării în considerare/reîncadrării, precum şi a tuturor 
mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta; 

� pentru berea produsă de mici fabrici de bere independente, a căror producție în anul 
calendaristic precedent nu a depăşit 200.000 hl/an, iar pentru anul în curs 
antrepozitarul autorizat declară pe propria răspundere că va produce o cantitate mai 
mică de 200.000 hl/an se aplică nivelul redus al accizelor specifice prevăzut în anexa nr. 
1. Pentru micile fabrici de bere independente nou-înființate pentru care antrepozitarul 
propus declară pe propria răspundere că va produce o cantitate mai mică de 200.000 
hl/an se aplică nivelul redus al accizelor specifice prevăzut în anexa nr. 1. Acelaşi regim 
se aplică şi pentru berea livrată pe teritoriul României de către mici fabrici de bere 
situate în alte state membre, potrivit prevederilor din norme; 

� actul mai conține prevederi și despre activitățile pentru care instituțiile publice şi 
organismele internaționale de drept public sunt persoane impozabile și cele pentru care 
sunt excluse; regimul accizelor aplicate antrepozitarului autorizat; aplicarea cotei reduse 
de 9% în cazul serviciilor de restaurant şi de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, 
altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10. 

 

Codul fiscal modificat din nou 
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În Monitorul Oficial nr. 504 din 8 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice. 

Principalele prevederi 

� pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit 
legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activități în locuri de muncă 
încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 
2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite şi/sau condiții 
speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste 
perioade, după cum urmează: a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activități în 
locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții 
speciale; b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activități în locuri de muncă 
încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite; 

� aceste prevederi se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei 
de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea 
punctajelor anuale conform O.U.G. nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, 
Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 
169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții 
speciale după data de 1 aprilie 2001; 

� în cazul acestor persoane, la numărul total de puncte realizate de acestea până la data 
prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma 
aplicării prevederilor de la primul punct, la determinarea punctajului mediu anual utilizându-
se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații; 

� în situația în care rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual şi 
cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării; 

� recalcularea se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016. 

Legea pensiilor a fost modificată 

În Monitorul Oficial nr. 505 din 8 iulie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
515/2015 privind deschiderea punctului internațional de trecere a 
frontierei Nădlac II (România) - Csanádpalota (Ungaria). 

Principalele prevederi 

� punctul de trecere a frontierei Nădlac II a fost deschis pentru traficul internațional de 
persoane, precum şi pentru traficul internațional de mărfuri; 

� programul de lucru al punctului de trecere a frontierei este permanent; 
� sunt interzise transportul de mărfuri care trebuie supus controlului fitosanitar şi veterinar, 

transportul de mărfuri periculoase, precum şi tranzitul vehiculelor lente; 
� Nădlac II va fi dat în folosință după realizarea infrastructurilor şi asigurarea utilităților necesare 

în vederea desfăşurării în bune condiții a traficului de frontieră; 
� necesar de personal: 42 persoane. 

România a deschis un nou punct de frontieră cu Ungaria 
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În Monitorul Oficial nr. 496 din 7 iulie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
487/2015 pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele 
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule, aprobate prin H.G. nr. 88/2013. 

Principalele prevederi 

� la cererea de restituire a valorii reziduale a timbrului se anexează următoarele documente:  

a) copia cărții de identitate a vehiculului având mențiunea scoaterii definitive din România sau 
o adeverință care atestă radierea din circulație, ca urmare a scoaterii definitive din 
România, emisă de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor care a efectuat radierea;  

b) factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declarația vamală de export, după caz, în 
original şi copie. 

Mai puține documente necesare pentru restituirea timbrului de mediu 

În Monitorul Oficial nr. 494 din 6 iulie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
2154/2015 al MJ pentru modificarea Regulamentului de ordine 
interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 
1643/2015. 

Principalele prevederi 

� Secția judiciară penală din cadrul DNA este alcătuită din Serviciul de reprezentare la Înalta 

Curte de Casație şi Justiție și Serviciul de reprezentare la alte instanțe; 

� denumirea Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari a fost 

modificată în Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de 

corupţie săvârşite de militari; 

a) funcțiile procurorilor, în ordine ierarhică, sunt următoarele:  

b) a) procuror şef direcție;  

c) b) procuror şef adjunct direcție;  

d) c) consilier al procurorului şef direcție;  

e) d) procuror şef secție;  

f) e) procuror şef adjunct secție;  

g) f) procuror şef serviciu; procuror militar şef serviciu;  

h) g) procuror şef birou;  

i) h) procuror; procuror militar; 

� funcțiile personalului auxiliar de specialitate, în ordine ierarhică, sunt următoarele: a) grefier 

şef cabinet; b) grefier şef secție; c) grefier şef serviciu; d) grefier cu studii superioare, grefier  

documentarist; e) grefier cu studii medii; f) grefier arhivar; 

� procurorii conduc şi controlează activitatea ofițerilor şi agenților de poliție judiciară; 

� noul ordin mai modifică, printre altele, și: atribuțiile procurorului şef secție și ale 

procurorului şef adjunct secție; atribuțiile procurorul militar şef serviciu și ale 

procurorilor/procurorilor militari din cadrul DNA. 

Regulamentul de ordine interioară al DNA s-a modificat 
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În Monitorul Oficial nr. 494 din 6 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
191/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor 
de teren şi inundațiilor. 

Principalele prevederi 

� se modifică definiția poliței de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită PAD - 
înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinței, în temeiul căruia 
asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială, în condițiile şi 
în limitele stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia; 

� În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de 
către agențiile județene pentru plăți şi inspecție socială direct în contul PAID în conformitate 
cu dispozițiile legale; 

� se prevede că nu intră sub incidența legii anexele, dependințele, dotările şi utilitățile care nu 
sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată şi nici bunurile din 
interiorul locuinței; 

� PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0, 00 a celei de a cincea zi 
calendaristică de la data la care s-a plătit prima obligatorie şi s-a emis şi semnat contractul de 
asigurare; 

� plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilității PAD. 

� societățile de asigurare-reasigurare autorizate să încheie asigurări de locuințe vor transmite 
semestrial către PAID lista proprietarilor, persoane fizice şi juridice, care au încheiat o poliță 
facultativă pentru un imobil cu destinația de locuință, astfel cum este definită în lege; 

� Legea nr. 260/2008 se va republica. 

Cadrul legal privind asigurarea obligatorie a locuințelor a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 498 din 7 iulie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
775/2015 al MFP pentru completarea Ordinului nr. 2157/2006 privind 
organizarea activității de administrare a contribuabililor nerezidenți 
care nu au pe teritoriul României un sediu permanent. 

Principalele prevederi 

� Competența de înregistrare fiscală şi, după caz, de executare silită a taxelor datorate – potrivit 
O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare – de 
contribuabilii nerezidenți persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu 
permanent şi care organizează şi exploatează activitatea de jocuri de noroc în România, revine 
Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale 
a Finanțelor Publice Bucureştie. 

Noi dispoziții privind taxele datorate de străini pentru jocuri de noroc 
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În Monitorul Oficial nr. 495 din 6 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 

Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate 
ridicată de Mihaela Liliana Chiş în dosarul nr. 1.296/33/2013 al CA Cluj, Secția penală şi de 
minori şi constată că dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale sunt neconstituţionale. 
� Opinie separată: în dezacord cu soluția adoptată cu majoritate de voturi, 4 judecători au 

considerat că excepția de neconstituționalitate trebuia respinsă ca inadmisibilă. 

Dispoziții din Legea privind combaterea evaziunii fiscale 
sunt neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 501 din 8 iulie 2015 a fost publicată Decizia ICCJ 
nr. 11 din 11 mai 2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept în materie de contencios referitoare la interpretarea şi 
aplicarea dispozițiilor art. 3 din Legea contenciosului administrativ, 
coroborate cu art. 63 şi art. 115 din Legea administrației publice locale. 

 
Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, ICCJ stabileşte că: În interpretarea dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu dispozițiile art. 63 alin. (5) lit. e) şi art. 115 alin. (2) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
art. 19 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituția 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 123 alin. (5) 
din Constituție, prefectului îi este recunoscut dreptul de a ataca în fața instanței de 
contencios administrativ actele administrative emise de autoritățile administrației publice 
locale, în înțelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. 

Hotărâre prealabilă admisă privind Legea contenciosului administrativ 

În Monitorul Oficial nr. 503 din 8 iulie 2015 a fost publicată Decizia ICCJ 
nr. 17 din 8 iunie 2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept în materie de contencios referitoare la interpretarea şi 
aplicarea dispozițiilor art. 8 din O.U.G. nr. 79/2008. 

 
Principalele prevederi 

� În urma deliberărilor, ICCJ şi constată că Sintagma „societăţi financiar-bancare“ din 

cuprinsul art. 8 din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 

operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009 (...) se 

referă şi la instituţiile financiare, inclusiv la instituţiile financiare nebancare constituite ca 

societăţi comerciale pe acţiuni la care statul este acţionar unic sau majoritar. 

ICCJ a stabilit înțelesul sintagmei „societăți financiar-bancare“ 
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Jurisprudență europeană 

Jurisprudență europeană 
 

 

� Hotărârea Tribunalului în cauza T-312/14 Federcoopesca și alţii/Comisia 

Domeniu: agricultură 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-153/14 Minister van Buitenlandse Zaken/K și A 

Statele membre pot să impună resortisanților țărilor terțe obligația să promoveze un examen de 
integrare civică înainte de reîntregirea familiei. Cu toate acestea, exercitarea dreptului la 
reîntregirea familiei nu trebuie să fie făcută imposibilă sau excesiv de dificilă. 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-231/14 P InnoLux/Comisia 

Domeniu: concurență 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-87/14 Comisia/Irlanda 

Comisia nu a reușit să dovedească neîndeplinirea obligațiilor de către Irlanda în punerea în 
aplicare a Directivei privind organizarea timpului de lucru pentru medicii nespecialiști din spitale. 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-360/14 P Germania/Comisia 

După Tribunal, Curtea confirmă la rândul ei interdicția de menținere a valorilor-limită pentru 
arsen, antimoniu și mercur din jucării impusă de Comisie Germaniei. Curtea respinge recursul 
formulat de Germania împotriva Hotărârii Tribunalului, apreciind că acesta din urmă nu a 
săvârșit o eroare de drept atunci când a respins acțiunea introdusă de acest stat membru. 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-63/14 Comisia/Franţa 

Domeniu: ajutor de stat 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 221 din 6 iulie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
Codul administrativ: Tezele prealabile supuse dezbaterii 
publice 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a publicat pe 
data de 10 iulie un proiect de hotărâre  a Guvernului  pentru aprobarea 
Tezelor prealabile ale proiectului Codului Administrativ. 

Conform instrumentului de motivare, domeniile care fac obiectul de reglementare al proiectului 
Codului Administrativ sunt: a) administrația publică centrală; b) prefectul, instituția prefectului și 
serviciile publice deconcentrate; c) administrația publică locală; d) statutul funcționarilor publici și 
statutul juridic aplicabil personalului contractual din administrația publică; e) exercitarea dreptului de 
proprietate publică şi privată a statului şi a unităților administrativ-teritoriale; f) răspunderea 
administrativă; g) serviciile publice. 
 
Începând cu anul 2014, proiectul Codului Administrativ a fost actualizat din perspectiva luării în 
considerare atât a modificărilor intervenite în cadrul actelor normative propuse pentru a fi codificate, 
cât și a noilor propuneri de modificare a unor acte normative, aflate în diferite stadii de elaborare. 
 
Proiectul Codului Administrativ conține dispoziții privind: administrația publică centrală; prefectul, 
instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate; administrația publică locală; statutul 
funcționarilor publici și statutul juridic aplicabil personalului contractual din administrația publică; 
exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului şi a unităților administrativ-teritoriale; 
răspunderea administrativă; serviciile publice.  
 
� 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. 

Codul de procedură fiscală ar putea fi modificat din nou 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 10 iulie un proiect 
de ordonanță  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul propune modificarea următoarelor acte normative: 
 

� O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
� O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale 
� O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
� O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată 
� s-a reglementat eliminarea obligativității aplicării ştampilei atât a declarațiilor, cererilor şi altor 

documentele depuse de către persoane fizice, persoane juridice de drept privat aşa cum sunt 
definite în NCC 

� O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 
republicată.  

 

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

trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 

 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
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Ordinul european de protecție în curs de reglementare 

  

Ministerul Justiției a publicat pe data de 9 iulie un proiect de lege privind 
ordinul european de protecție în materie penală. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul propune adoptarea unei legislații naționale de 
transpunere a Directivei 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind ordinul european de protecție.  
 
Ordinul european de protecție poate fi emis atunci când împotriva persoanei care reprezintă un pericol 
a fost dispusă una dintre următoarele măsuri: 

i. una dintre obligațiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010 privind Co-
dul de procedură penală, impuse odată cu luarea măsurii controlului judiciar sau a controlului 
judiciar pe cauțiune; 

ii. obligația prevăzută la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală, impusă pe durata arestului la domiciliu; 

iii. una dintre obligațiile prevăzute la art. 85 alin .(2) lit. e) sau f) din Legea nr. 286/2009 privind Co-
dul penal, impusă inculpatului cu ocazia pronunțării amânării aplicării pedepsei;  

iv. una dintre obligațiile prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. d) sau e) din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, impusă persoanei condamnate cu ocazia dispunerii liberării condiționate; 

v. una dintre obligațiile prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009 privind Co-
dul penal, impusă inculpatului cu ocazia aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate;  

vi. interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, stabilită de instanță odată cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei 
complementare a interzicerii exercitării unor drepturi.  

 
Poate fi beneficiară a unui ordin european de protecție orice persoană care are calitatea de 
persoană vătămată în cadrul unui proces penal aflat în curs de desfășurare sau în care s-a 
pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare sau de amânare a aplicării pedepsei sau este un 
membru de familie persoanei vătămate, beneficiar al uneia dintre măsurile menționate mai sus.   
 
Atunci când sunt îndeplinite condițiile legale pentru recunoașterea și punerea în executare a 
ordinului european de protecție, instanța impune persoanei care reprezintă un pericol una sau mai 
multe dintre următoarele interdicții: 
� interzicerea  dreptului de a se afla în anumite localități sau locuri stabilite de instanță; 
� interzicerea dreptului de a comunica cu persoana protejată ori de a se apropia de aceasta; 
� interzicerea dreptului de a se apropia de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde 

persoana protejată desfășoară activități sociale, în condițiile stabilite de instanța de judecată. 
 
Proiectul propune completarea în mod corespunzător și a Legii nr. 253/ 2013 privind executarea 
pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și Legii 
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal cu dispoziții privind informarea persoanelor care pot 
solicita un ordin european de protecție asupra acestui drept. 
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 

la adresa: dean@just.ro, până la data de 1.08.2015, inclusiv. 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

9 

Cereri de reexaminare și decrete semnate 
 

 

  

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educației fizice şi sportului nr. 
69/2000; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă;  

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U. G. nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea 
O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

Cereri de reexaminare 

Președintele României a retrimis Parlamentului spre reexaminare, Legea pentru 
completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților şi al senatorilor prin 
care se instituie o indemnizație pentru limită de vârstă ce se acordă, la 
momentul împlinirii vârstei standard de pensionare, atât deputaților şi 
senatorilor aflați în exercitarea mandatului, cât și celor care au avut calitatea 
de parlamentar anterior instituirii acestui drept. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  



 

   
Actele normative publicate 

- în forme actualizate și consolidate 
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Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

Suportul Legalis® la num

Sfaturi active – Ghid rapid pentru utilizarea 

Dacă ai început de puțin timp să utilizezi Legalis® îți recomandăm să citești sfaturile active pe care le poți 

identifica în interfața aplicației cu ajutorul iconițelor 
funcției explicate.  

Află despre Navigarea în aplicație și în documente, dar și despre funcțiile principale ale Legalis®

De exemplu, atunci când ai deschis un act normativ, vei vedea în dreptul linkului “act integral” aflat sub linia 
de căutare simplificată, iconița pentru sfaturile active
documentele din Legalis® și care este semnificația tuturor iconițelor din bara de instrumente din panoul din 
mijloc. 

Sfat  

Dacă te-ai familiarizat deja cu Legalis® po
Sfaturilor active. Deschide tabul Preferin
din dreptul sfaturilor active. Salvează preferin

Familiarizarea cu Legalis® - Sfaturi active 

Trecerea la o aplicație nouă poate fi dificilă uneori. De aceea, pentru a ajuta clienții noi să se familiarizeze 
cât mai rapid cu interfața și funcționalitățile Legalis® am creat 
explica ce conțin sfaturile active și cum pot fi folosite
 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Tutoriale Legalis® 

acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email

la adresa legalis@beck.ro 

Ghid rapid pentru utilizarea Legalis® 

țin timp să utilizezi Legalis® îți recomandăm să citești sfaturile active pe care le poți 

ța aplicației cu ajutorul iconițelor . Acestea sunt prezente în dreptul panoului ori a 

ție și în documente, dar și despre funcțiile principale ale Legalis®

De exemplu, atunci când ai deschis un act normativ, vei vedea în dreptul linkului “act integral” aflat sub linia 
ța pentru sfaturile active. Click pe ea pentru a afla cum se navighează în 

și care este semnificația tuturor iconițelor din bara de instrumente din panoul din 

ai familiarizat deja cu Legalis® poți oricând să dezactivezi afișarea iconițelor c
Preferințe cont din meniul Contul meu și bifează op

din dreptul sfaturilor active. Salvează preferințele și continuă navigarea! 

Sfaturi active  

ție nouă poate fi dificilă uneori. De aceea, pentru a ajuta clienții noi să se familiarizeze 
ța și funcționalitățile Legalis® am creat Sfaturi active. În tutorialul de astăzi 

țin sfaturile active și cum pot fi folosite.  

n prezent sunt disponibile integral  

 

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

sau prin email 

țin timp să utilizezi Legalis® îți recomandăm să citești sfaturile active pe care le poți 

. Acestea sunt prezente în dreptul panoului ori a 

ție și în documente, dar și despre funcțiile principale ale Legalis® 

De exemplu, atunci când ai deschis un act normativ, vei vedea în dreptul linkului “act integral” aflat sub linia 
. Click pe ea pentru a afla cum se navighează în 

și care este semnificația tuturor iconițelor din bara de instrumente din panoul din 

ți oricând să dezactivezi afișarea iconițelor corespunzătoare 
i bifează opțiunea „dezactivează” 

ție nouă poate fi dificilă uneori. De aceea, pentru a ajuta clienții noi să se familiarizeze 
În tutorialul de astăzi vom 
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