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Editura C.H.Beck a pus în practică un proiect care se  dovedește 

util atât pentru specialiști, cât și pentru absolvenții facultăților 

de drept sau chiar pentru cititorii interesați de informații legis-

lative, actualizate săptămânal.  

InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este 

realizată o selecție a unor elemente de noutate legislativă.  

Conține informații despre evenimente legislative care se află în 

derulare, despre acte normative noi sau aflate în stadiul de 

proiect.  

Proiectul se adresează nu numai celor care lucrează în dome-

niul juridic, ci și celor care doresc să afle noutățile legislative de 

ultimă oră, fără a mai fi nevoiți să apeleze la  un specialist.  

Întreaga echipă desfășoară o muncă susținută pentru a publica 

în timp util noutățile legislative. Orice propuneri sau sugestii le 

așteptăm la adresă de contact. 
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În Monitorul Oficial nr. 554 din 27 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a 
vehiculelor scoase din uz. 

 Principalele prevederi 

 legea stabileşte măsuri care urmăresc prevenirea formării de deşeuri provenite de la 
vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare 
a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de 
deşeuri, precum şi îmbunătăţirea din punct de vedere ecologic a activităţii operatorilor 
economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor, în special a operatorilor economici 
direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz; 

 prevederile se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi 
materialelor acestora, fără a se ţine seama de modul în care vehiculul a fost întreţinut 
sau reparat pe toată durata utilizării acestuia şi indiferent dacă acesta este echipat cu 
componente furnizate de producător ori cu alte componente a căror montare ca piese 
de rezervă sau ca piese de schimb respectă reglementările europene sau naţionale în 
domeniu; 

 persoanele fizice sau persoanele juridice deţinătoare de vehicule scoase din uz au urmă-
toarele obligaţii: a) să nu depoziteze vehiculele scoase din uz ori componentele solide 
şi/sau lichide ale acestora; b) să predea vehiculele scoase din uz operatorilor economici 
autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct 
operatorilor economici care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor 
scoase din uz; 

 radierea definitivă din circulaţie a vehiculului se realizează în condiţiile O.U.G. nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

 Certificatul de distrugere reprezintă singurul document în baza căruia se face dovada 
predării vehiculului scos din uz şi tratării acestuia la operatorii economici autorizaţi. 

 

Noi reguli pentru gestionarea vehiculelor scoase din uz 

În Monitorul Oficial nr. 555 din 27 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
200/2015 pentru modificarea art. 47 din Legea nr. 215/2001 a adminis-
traţiei publice locale. 

Principalele prevederi 

 hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, 
pentru legalitate, de către secretar; 

 în cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se 
semnează de 3-5 consilieri locali; 

 în cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul 
acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii 
consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită atribuţiile 
prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă. 

Legea administraţiei publice locale a fost modificată 
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În Monitorul Oficial nr. 561 din 28 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
219/2015 privind economia socială. 

Principalele prevederi 

 legea are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de 
promovare şi de sprijinire a economiei sociale; 

 se reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a întreprinderilor 
sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie; 

 întreprinderile sociale pot fi: a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în 
baza Legii nr. 1/2005; b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza O.U.G. nr. 
99/2006; c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza O.G. nr. 26/2000; d) casele de 
ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996; e) casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 
540/2002; f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991; g) orice alte 
categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi 
organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege. 
Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus. 

 autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sprijină activităţile de economie socială 
prin: a) recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de 
întreprindere socială; b) recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale de inserţie prin 
acordarea mărcii sociale; c) dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale 
de inserţie; d) promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul 
economiei sociale; e) participarea la activităţi de economie socială prin colaborare în diferite 
forme, potrivit legii; f) înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în domeniul economiei 
sociale. 

Economia socială a fost reglementată 

În Monitorul Oficial nr. 558 din 27 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
220/2015 pentru modificarea şi completarea art. 36 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 

 art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul 
preuniversitar particular şi confesional acreditat se prorogă până la data de 15 septembrie 
2015; 

 art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) se prorogă până la data de 31 decembrie 2016; 
 începând cu anul şcolar 2015-2016 statul asigură, fără discriminare din punctul de vedere al 

formei de organizare a învăţământului – de stat, particular sau confesional –, pe fiecare nivel 
de structurare a învăţământului preuniversitar, finanţarea de bază reglementată de Legea 
nr. 1/2011. 

Unele termene prevăzute de Legea educaţiei naţionale au fost prorogate 
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În Monitorul Oficial nr. 556 din 27 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
223/2015 privind pensiile militare de stat. 

Principalele prevederi 

 dreptul la pensii și asigurări sociale pentru militari, poliţiști și funcţionari publici cu statut 

special din sistemul administraţiei penitenciare este garantat de stat și se exercită, în condiţiile 

prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din 

domeniul apărării naţionale, ordinii publice și securităţii naţionale; 

 în sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele categorii de pensii: a) pensia de 

serviciu; b) pensia de invaliditate; c) pensia de urmaș; 

 cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală 
a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat; 

 cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de 
grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, 
poliţiștilor și funcţionarilor publici cu statut special și în funcţie de vechimea valorificată prin 
ultima decizie de pensie; 

 legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  

Legea-cadru pentru pensiile militare de stat a fost publicată 

În Monitorul Oficial nr. 566 din 29 iulie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1964/2015 pentru modificarea Ordinului nr. 17/2015 al preşedintelui 
ANAF privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în 
scopuri de TVA. 

Principalele prevederi 

 dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar 
nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi 
capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni 
din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura 
activităţi economice va proceda după cum urmează: a) respinge cererea, întocmind un referat 
care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA; b) transmite 
solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, împreună cu toată documentaţia care a stat la 
baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care îşi desfăşoară activitatea în aria de 
competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte 
organul fiscal competent; 

 în urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală returnează organului fiscal 
competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat 
care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA. 

 referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare 
în scopuri de TVA va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii; 

 ordinul mai conţine dispoziţii privind termenul de emitere a deciziei de aprobare/respingere a 

înregistrării în scopuri de TVA; 

Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA modificate 
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În Monitorul Oficial nr. 562 din 28 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
pentru anumite categorii de persoane fizice. 

Principalele prevederi 

 se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 
şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din O.G. nr. 4/2015 pentru 
modificarea şi completarea Codului fiscal: 

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au 
fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai 
mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi;  

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a 
copilului;  

c) soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei 
persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe 
ţară;  

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, prin Legea 
nr. 51/1993, prin O.G. nr. 105/1999, prin Legea nr. 44/1994, prin Legea nr. 309/2002, 
precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei nr. 
341/2004;  

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006;  
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul 

Sănătăţii;  
g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat 

contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară; 
 persoanele care au efectuat plata contribuţiilor pentru care prezenta lege prevede anularea, 

au dreptul la restituirea sumelor achitate. 

Contribuţia de asigurări de sănătate pentru anumite 
persoane fizice a fost anulată 
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În Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 20 din 4 iunie 2015 a Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală referitoare la interpretarea art. 
327 alin. (2) din Codul penal. 

 

În urma deliberărilor, ICCJ, în interpretarea art. 327 alin. (2) din Codul penal, stabileşte că 
cerinţa esenţială a elementului material al infracţiunii de fals privind identitatea reglementată în 
varianta tip, vizând folosirea frauduloasă a unui  act ce serveşte la identificare, legitimare ori Ia 
dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, este obligatorie şi în ipoteza în care 
acţiunea de prezentare s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane. 

Hotărâre prealabilă admisă privind Codul penal 

În Monitorul Oficial nr. 555 din 27 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 387 din 27 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. і) din O.U.G. nr. 
80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate și constată 
că dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. і) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt 
constituţionale în măsura în care sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi 
cererile referitoare la despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând dintr-o 
cauză penală în condiţiile în care fapta cauzatoare de prejudiciu, la momentul săvârşirii acesteia, 
era prevăzută ca infracţiune. 

Dispoziţii privind taxele de timbru declarate neconstituţionale 
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Transparenţă decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 
 

  
Normele metodologice privind acordarea voucherelor 
de vacanţă vor fi modificate 
 

Ministerul Economiei a publicat pe data de 27 iulie un proiect de 
hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin 
H.G. nr. 215/2009 

Conform instrumentului de motivare, modificările propuse sunt următoarele: 

 se modifică titlul hotărârii de Guvern; 

 se reglementează și sistemul voucherelor de vacanţă pe suport electronic; 

 întrucât prin dispozițiile Legii nr. 94/2004 s-au abrogat prevederile din ordonanță 
referitoare la acordarea de vouchere de vacanță numai de către angajatorii care au 
obținut în anul fiscal anterior profit sau venit, s-au eliminat în acest sens și din 
dispozițiile art. 3 din norme; 

 se propune modificare clauzelor pe care trebuie să le conțină contractul pentru 
achiziţionarea voucherelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente; 

 se reglementează ce trebuie să conțină comenzile de achiziţie de vouchere de 
vacanţă transmise unităţilor emitente de către angajatori;  

 s-a reglementat dreptul angajaților de a-şi alege unitatea afiliată pentru achiziţionarea 
serviciilor turistice; 

 se reglementează situația în care voucherele de vacanță, atât pe suport hârtie, cât și 
pe suport electronic, nu sunt utilizate în perioada de valabilitate sau sunt necuvenite; 

 se propune modificarea obligațiilor unităților emitente; 

 se propune modificarea elementelor obligatorii care trebuie înscrise sau, după caz, 
stocate, pe imprimantul reprezentând voucherul de vacanță pe suport hârtie și, 
respectiv, pe suportul electronic, se introduce și elementele de identitate vizuală ale 
brandului de turism al României; 

 se propune modificarea obligațiilor unităților afiliate; 

 se propune înlocuirea Anexelor la hotărâre; 

 se propune republicarea H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normele metodologice privind 
acordarea voucherelor de vacanţă. 

 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dezbateri_publice@minind.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Probleme de drept european 
 

Principii. Directive. Trimiteri preliminare 
Jurisprudenţă românească comentată 

Scopul acestei cărţi  
Să sprijine aplicarea dreptului Uniunii 
Europene de către instanţele de judecată, 
dar şi să determine reflecţii, dezbateri şi 
idei noi. 
 
Din cuprins: 

 respectarea principiului supremaţiei 
dreptului Uniunii şi garantarea 
efectului său util 

 aplicarea directivelor 

 admisibilitatea trimiterilor preliminare 
şi înţelegerea corectă a partajului de 
competenţe între instanţele naţionale 
şi Curtea Europeană de Justiţie 

 40 de decizii rezumate de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţile de 
Apel şi Judecătorii (2008-2013) 

 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Probleme de drept european. Jurisprudenţă românească 
comentată 
Anamaria Groza 
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 

 

http://www.beckshop.ro/probleme_de_drept_european_principii_directive_trimiteri_preliminare_jurisprudenta_romaneasca_comentata-p6990.html
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Tutoriale Legalis® 

O nouă prezentare pentru cărţi!  

Pentru că vrem să fim cât mai fideli modului de prezentare a informaţiilor din versiunile tipărite  ale 

volumelor selectate în Doctrina Legalis® , am refăcut prezentarea primei pagini a cărţilor, incluzând mai 

multe detalii utile.  

Veţi regăsi în volumele introduse începând cu luna august 2015 aspecte generale despre lucrare, 

detaliile tehnice, precum și descrierea autorului (sau a colectivului de autori, după caz). Se păstrează, ca 

și până acum, Cuprinsul lucrărilor, disponibil atât în panoul din mijloc, cât și în panoul din stânga al 

aplicaţiei. 

Modalitatea de citare - Exemplu practic - Evaziunea fiscală. Ediţia 3 

Modul de citare a lucrărilor disponibile în Doctrina Legalis® este diferit de modul de citare a acelorași 
lucrări în format tipărit. Iată un exemplu concret, din cel mai nou volum disponibil în Raftul Legalis®:  

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărţii, Volumul, Elemente specifice 
[grade titlu, de obicei capitole], Ediţia, Editura, Localitatea, Anul apariţiei, Denumirea sursei, Data (data 
accesării: ziua/luna/anul). 

Exemplificare: Despre refuzul de a prezenta documentele legale și bunurile din patrimoniu, a se vedea 
Neculai Cârlescu, Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice, Capitolul III, ediţia 3, Editura C.H. 
Beck, Bucureşti, 2015, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 20 iulie 2015. 

 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care vă confruntaţi, contactaţi Suportul Legalis® la 
numărul de telefon  021/410.08.01 sau prin email la adresa legalis@beck.ro 

 

 

 
 

Citarea lucrărilor din Doctrina Legalis® 
Noile volume de doctrină introduse în Legalis® vă oferă mai multe informaţii utile, inclusiv 
modalitatea de citare, detalii tehnice și detalii despre autori. 

http://www.legalis.ro/raft/
mailto:legalis@beck.ro
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InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

 
Informațiile din acest material nu constituie asistență juridică în sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic și nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat.  
 

 
 

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

Cărțile bune creează dependență! 

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

 

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

http://www.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/

