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În Monitorul Oficial nr. 579 din 3 august 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1965/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 7/2010 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de 
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. 

Principalele prevederi 

� se aprobă modelul şi conţinutul formularului «Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal» (098), cod M.F.P. 
14.13.01.10.11/tva, împreună cu instrucţiunile de completare; 

� s-a modificat Anexa cuprinzând Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare 
şi de păstrare a formularului (098). 

 

Nou formular pentru înregistrarea în scopuri de TVA 

În Monitorul Oficial nr. 580 din 3 august 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
1966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 
(088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a 
capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni 
din sfera TVA”. 

Principalele prevederi 

� formularul se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate 
în baza Legii nr. 31/1990 şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 
153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul 
prevederilor art. 52 din Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi: a) schimbarea 
sediului social; b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor; 

� formularul se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie 
de ANAF; 

� la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul nr. 112/2015. 

Formularul 088 a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 595 din 6 august 2015 a fost publicată H.G. nr. 
595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de 
master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în 
anul universitar 2015-2016. 

Principalele prevederi 

� domeniile şi programele de studii universitare de master și doctorat sunt împărţite pe locaţii 
geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare 
program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi 
numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016. 

Domeniile de master și doctorat pentru anul universitar 
următor au fost stabilite 
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În Monitorul Oficial nr. 639 din 21 august 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 97/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de 
examinare pentru obţinerea permisului de conducere. 

Principalele prevederi 

� La proba teoretică, testul privind drumul va cuprinde: 1. cele mai importante principii privind 
respectarea distanţei de siguranţă între vehicule, distanţele de frânare şi controlul vehiculului 
în diferite condiţii meteorologice şi de drum; 2. factori de risc la conducerea vehiculului 
determinaţi de condiţiile de drum diferite întâlnite, în special la schimbarea acestora în funcţie 
de condiţiile meteorologice şi vizibilitatea pe timp de zi sau de noapte; 3. caracteristicile 
diferitelor tipuri de drum şi cerinţele legale aferente; 4. securitatea rutieră în tuneluri; 

� s-a eliminat interdicţia intrării cu înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori 
înregistrare audio/video sau orice alte obiecte, în prezent fiind interzisă doar folosirea acestora; 

� candidații declarați «respinși» la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi 
probe după o perioadă de cel puţin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea 
dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o 
şcoală de conducători auto autorizată;  

� modificări în ceea ce privește aspectele urmărite de examinator la traseu: acesta urmăreşte ca, 
printre altele, candidatul să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, 
dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tram-
vai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tuneluri. 

� ordinul intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, mai 
puţin art. I pct. 4, 9-12 şi 14, care intră în vigoare la 31 decembrie 2015; 

� Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de condu-
cere se va republica. 

Codul rutier: Candidații respinși la traseu nu vor mai 
resusține proba teoretică 

În Monitorul Oficial nr. 637 din 21 august 2015 a fost publicat Ordinul nr. 
2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale 
ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor 
obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. 

Principalele prevederi 

� prin ordin se aprobă: a) procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de 
inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării; b) procedura de 
identificare a persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate; c) procedura de anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate; d) modelul şi conţinutul cererii privind anularea Deciziei de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate; e) procedura 
pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 
209/2015 şi a prevederilor Legii nr. 225/2015; f) modelul formularului „Decizie de anulare a 
obligaţiilor fiscale”. 

Noi dispoziții privind anularea unor obligații fiscale 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

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

 

3 

 
   

În Monitorul Oficial nr. 643 din 25 august 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formula-
rului 401 „Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinu-
te de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul 
României”. 

Principalele prevederi 

� rezidenţii din alte state membre ale UE care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile în 

România, aprobate prin Ordinul nr. 872/1.025/2014 privind aprobarea unor formulare 

tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii 

potrivit art. 10912 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

� termenul de depunere: anual, până la data de 10 aprilie inclusiv a anului curent, pentru anul 

anterior, pentru informaţii referitoare la proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai 

altor state.  

ANAF a publicat un formular pentru imobilele deținute 
de rezidenții altor state 

În Monitorul Oficial nr. 642 din 24 august 2015 a fost publicat O.G. nr. 
27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

Principalele prevederi 

� activitatea de evaluare în teren, prevăzută de lege, se realizează după cum urmează: a) de ins-

pectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea; b) de 

o echipă constituită din inspectori sociali şi personal cu experienţă în domeniu din cadrul Minis-

terului Muncii, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de 

Şanse între Femei şi Bărbaţi sau, după caz, prin decizie a conducerii instituţiilor menţionate, în 

funcţie de specificul serviciilor sociale pentru care se solicită încadrarea în clase de calitate; 

� deciziile de acordare/respingere a acreditării, a celor de încadrare în clase de calitate, precum şi 

certificatul de acreditare şi licenţa de funcţionare se semnează după cum urmează: a) de către 

ministrul muncii sau de persoana desemnată de acesta, pentru toate deciziile de acordare/ 

respingere a acreditării, precum şi certificatul de acreditare; b) de către conducătorul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoa-

nele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie 

de specificul serviciilor sociale, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţelor de funcţio-

nare provizorie/licenţelor de funcţionare şi a celor de încadrare în clase de calitate; c) de către 

ministrul muncii sau de persoana desemnată de acesta, pentru deciziile de acordare/respingere 

a licenţei de funcţionare şi a celor de încadrare în clase de calitate; 

� în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii 

propune spre aprobare Guvernului modificarea corespunzătoare a H.G. nr. 118/2014 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

Noi dispoziții privind calitatea în domeniul serviciilor sociale 
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În Monitorul Oficial nr. 649 din 27 august 2015 a fost publicată Hotărâ-
rea nr. 13/2015 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România 
privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin 
Hotărârea nr. 64/2011. 

Principalele prevederi 

� este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi specifice să colaboreze în orice mod 
cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc acte ori desfășoară fără drept activităţi  
specifice profesiei de avocat, iar încălcarea acestei prevederi constituie abatere disciplinară 
gravă și se sancţionează cu excluderea din profesie; 

� nu pot face parte din consiliul baroului avocaţii care au datorii scadente privind taxele și 
contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. și al baroului, precum și a fondurilor 
Casei de Asigurări a Avocaţilor și ale filialelor; 

� Președintele de onoare al U.N.B.R. care nu este membru al organelor de conducere ale profe-
siei constituite la nivelul U.N.B.R. poate participa, fără drept de vot, la lucrările acestor organe. 

Statutul profesiei de avocat s-a modificat 

În Monitorul Oficial nr. 649 din 27 august 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 961/2015 al MFP privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale 
nr. 3/2015. 

Principalele prevederi 

� în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013: în cazul navelor destinate navigaţiei 
maritime, utilizate pentru transportul internaţional de persoane și/sau de bunuri, pentru 
pescuit ori altă activitate economică pe mare, scutirile de TVA prevăzute de art. 143 alin. (1) 
lit. h) din Codul fiscal, se aplică dacă nava este efectiv și preponderent utilizată pentru 
navigaţie pe mare; pentru a determina dacă o navă este efectiv și preponderent utilizată pe 
mare nu pot fi luate în calcul doar criterii obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, însă 
acestea ar putea fi utilizate pentru a exclude din domeniul de aplicare a scutirilor navele care, 
în orice caz, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, 
respectiv nu ar fi capabile pentru navigaţie pe mare; 

� după data de 1 ianuarie 2014: în cazul navelor utilizate pentru transportul de călători/ bunuri 
cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, care sunt atribuite 
navigaţiei în largul mării, scutirile de TVA prevăzute de art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal 
se aplică dacă nava este efectiv și preponderent utilizată pentru navigaţie în largul mării; 
pentru a determina dacă o navă este efectiv și preponderent utilizată în largul mării nu pot fi 
luate în calcul doar criterii obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, însă acestea ar 
putea fi utilizate pentru a exclude din domeniul de aplicare a scutirilor navele care, în orice 
caz, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, respectiv nu 
ar fi capabile pentru navigaţie în largul mării. 

Comisia fiscală centrală a stabilit modul de interpretare 
al art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal 
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În Monitorul Oficial nr. 647 din 26 august 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 2203/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei 
impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea 
folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate. 

Principalele prevederi 

� în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, organul 
fiscal competent recalculează venitul net/baza impozabilă din cedarea folosinţei bunurilor, 
pe fiecare sursă de realizare a venitului; 

� contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul fiscal se deduc de organul 
fiscal din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza 
normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli; 

� organul fiscal determină impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, pe fiecare sursă, 
pentru tipurile de venit şi emite formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din România de persoanele fizice” sau formularul 251 „Decizie de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”. 

Noi dispoziții privind impozitarea veniturilor 
din cedarea folosinței bunurilor 

În Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015 a fost publicată O.G. nr. 
37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei consumatorilor. 

Principalele prevederi 

� s-au modificat O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor și  
� a fost modificată definiţia declaraţiei de conformitate - declaraţia făcută de către un 

producător, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs 
respectă cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu; 

� operatorii economici sunt obligaţi sa pună pe piaţă numai produse sau servicii care 
corespund caracteristicilor prescrise sau declarate şi să se comporte în mod corect în 
relaţiile cu consumatorii; 

� utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte este interzisă, constituie 
contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 
lei, pentru util zarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) şi (2); b) cu 
amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale înşelătoare 
definite la art. 6 şi 7, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în 
anexa nr. 1 la paragraful „Practici comerciale înşelătoare”; c) cu amendă de la 2.000 lei la 
100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 şi 9, precum şi 
pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful „Practici 
comerciale agresive”. 

Noi dispoziții privind protecția consumatorilor 
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În Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015 a fost publicată
38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiil
comercianţi

Principalele prevederi 

� ordonanţa creează cadrul legal, astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi 
prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare 
alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi 
echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a
funcţionări a pieţei; 

� ordonanța se aplică procedurilor de soluţionare extrajudiciară a
transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii 
încheiate între un comerciant care desfăşoară activităţi în România şi un consumator 
rezident în Uniunea Europeană prin intervenţia unei entit
a litigiilor, care propune sau impune o

� ordonanța nu se aplică:  
a) procedurilor de soluţionare a
proceduri proprii;  
b) serviciilor neeconomice de interes general; 
c) litigiilor între comercianţi; 
d) negocierilor directe între consumator şi comerciant; 
e) încercărilor efectuate de un judecător de a
judiciare referitoare la respectivu
f) procedurilor iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator; 
g) serviciilor de sănătate prestate pacienţilor de către cadre medicale pentru evaluarea, 
menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi 
de medicamente şi dispozitive medicale;
 h) unităţilor şi instituţiilor publice de învăţământ postliceal sau superior.

Litigiile dintre consumatori şi comercianți vor put

În Monitorul Oficial nr. 652 din 28 august 2015 a fost republicată Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Principalele prevederi 

� legea a fost republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea O.U.G. 
nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legi
domeniul sănătăţii, dându-se textelor o nouă numerotare;

� au fost eliminate din cadrul legii dispozi
comunitară, parţial cele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Sănătate Publică şi Management Sanitar 

Legea sănătă
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nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

se textelor o nouă numerotare; 
au fost eliminate din cadrul legii dispoziţiile privind, printre altele: asistenta medicală 

ţial cele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de 
Sănătate Publică şi Management Sanitar și unele sancţiuni. 

Legea sănătății a fost republicată 

a presei juridice din România. 

6 

Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015 a fost publicată O.G. nr. 
or dintre consumatori şi 

ordonanţa creează cadrul legal, astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi 
prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare 

un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi 
consumatorilor şi a bunei 

lor naţionale şi 
transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii 
încheiate între un comerciant care desfăşoară activităţi în România şi un consumator 

ăţi de soluţionare alternativă 
 

reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin 

soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii 

g) serviciilor de sănătate prestate pacienţilor de către cadre medicale pentru evaluarea, 
menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi furnizarea 

ționate mai ușor 

Monitorul Oficial nr. 652 din 28 august 2015 a fost republicată Legea 

legea a fost republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea O.U.G. 
nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

i nr. 95/2006 privind reforma în 

ţiile privind, printre altele: asistenta medicală 
Şcolii Naţionale de 
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În Monitorul Oficial nr. 655 din 31 august 2015 a fost publicată O.G. nr. 
39/2015 privind cazierul fiscal. 

Principalele prevederi 

� se exceptează de la înscrierea în cazierul fiscal faptele sancţionate contravenţional cu 
avertisment. În prezent, acestea se înscriu în cazierul fiscal; 

� se extinde sfera de aplicare pentru toate cazurile de atragere a răspunderii solidare 
prevăzute de Codul de procedură fiscală, prin introducerea unei prevederi generale care 
cuprinde toate situaţiile în care organul fiscal emite decizie de atragere a răspunderii 
solidare, nu numai pentru cazul în care debitorul este declarat insolvabil sau insolvent, cum 
este în prezent. Scopul unei astfel de măsuri este, pe de o parte, să asigure o aplicare 
echitabilă a legii, iar, pe de altă parte, să contribuie la îmbunătăţirea comportamentului 
fiscal al contribuabililor şi la creşterea conformării voluntare; 

� înscrierea în cazierul fiscal a răspunderii solidare numai în cazul în care decizia emisă de 
organul fiscal este rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau 
este rămasă definitivă prin hotărâre judecătorească. În prezent, înscrierea în cazierul fiscal 
se face în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestaţiei, chiar 
dacă au fost continuate demersurile de contestare în contenciosul administrativ; 

� este reglementată distinct atragerea răspunderii solidare (patrimoniale) cu debitorul 
declarat insolvent potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, pentru creanţele administrate de ANAF; 

� sunt incluse şi entităţile fără personalitate juridică şi reprezentanţii desemnaţi ai acestora în 
categoria contribuabililor cărora li se înscrie în cazierul fiscal inactivitatea fiscală, asigurându-
se astfel corelarea reglementărilor privind cazierul fiscal cu cele ale Codului de procedură fis-
cală, conform cărora inactivitatea fiscală se declară şi pentru aceste categorii de contribuabili; 

� se prevede expres faptul că înscrierea inactivităţii fiscale se face în cazierul fiscal al 
reprezentanţilor legali ai persoanei juridice sau ai reprezentanţilor desemnaţi ai entităţilor 
fără personalitate juridică existenţi în perioada în care au apărut situaţiile de declarare a 
stării de inactivitate. Prin această reglementare, vor fi eliminate interpretările neunitare cu 
privire la reprezentantul legal/reprezentantul desemnat căruia i se înscrie inactivitatea în 
cazierul fiscal; 

� se reglementează înscrierea în cazierul fiscal al noilor reprezentanţi legali a inactivităţii 
fiscale constatate anterior numirii acestora, în cazul în care se menţine starea de inactivitate 
fiscală a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică pe o perioadă mai mare 
de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunilor în registrul comerţului sau în 
evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane 
juridice şi entităţi fără personalitate juridică. Introducerea acestei reglementări are scopul 
de a determina uzarea de dreptul la acţiune al noilor reprezentanţi legali în vederea 
reactivării contribuabilului inactiv; 

� inactivitatea fiscală declarată ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul 
comerţului, care este prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, nu 
se înscrie în cazierul fiscal, întrucât o astfel de situaţie nu-i poate fi imputabilă contribuabilului; 

� este reglementat modul de scoatere a inactivităţii fiscale din cazierul fiscal al reprezen-
tanţilor legali care şi-au pierdut această calitate, la împlinirea unui an de la data înscrierii 
menţiunii privind schimbarea reprezentantului legal sau de la data expirării mandatului, în 
situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit, situaţie nereglementată în 
prezent;  

Cazierul fiscal va putea fi eliberat și electronic 
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� se modifică perioada de scoatere din cazierul fiscal al contribuabilului a faptelor sancţionate 
drept contravenţii, altele decât cele aplicate pentru încălcarea regimului la produsele 
accizabile, în cazul în care a fost achitat cuantumul amenzii, în sensul eliminării acestora după 
o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, faţă de un an de la data rămânerii 
definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cum este în prezent; 

� în cazul faptelor înscrise în cazierul fiscal care sunt sancţionate drept contravenţii 
nerespectarea regimului produselor accizabile, acestea ar urma să fie scoase din evidenţă într-
o perioadă de un an de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării 
cuantumului amenzilor contravenţionale, faţă de situaţia actuală în care acestea se scoteau 
din evidenţă într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au 
fost sancţionate faptele, indiferent dacă a fost achitat sau nu cuantumul amenzilor; 

� este modificată perioada de scoatere din cazierul fiscal al contribuabilului a faptelor 
sancţionate ca infracţiuni, în sensul eliminării acestora după 5 ani de la data executării 
pedepsei, cu condiţia să nu mai fi săvârşit fapte de această natură în perioada respectivă, faţă 
de prevederea actuală care are stabilită ca perioadă 5 ani de la data rămânerii definitive a 
ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte.  

În Monitorul Oficial nr. 659 din 31 august 2015 a fost publicată O.G. nr. 
42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii 
recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancţionarea 
instituţiilor de învăţământ care școlarizează fără autorizare. 

Principalele prevederi 

� au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea 
studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au 
promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din 
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, la instituţii 
de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz: a) la programe de 
studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în locaţii geografice neautorizate; b) la 
programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată; c) peste capacitatea 
maximă de şcolarizare aprobată; d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data 
înmatriculării; e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de 
înmatriculare sau mobilitate; 

� de acest drept beneficiază şi absolvenţii înmatriculaţi la programe de studii 
autorizate/acreditate organizate la forma de învăţământ la distanţă şi care au parcurs, cu 
aprobare, 2 ani de studii într-un singur an; 

� o diplomă eliberată, în condiţiile legii, de către o instituţie de învăţământ superior acreditată 
atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat şi reprezintă un înscris oficial. 

� diplomele eliberate sunt valabile până la anularea acestora, în condiţiile legii, de către 
emitent sau de către instanţele judecătoreşti; 

� constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal 
cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, pentru numărul de studenţi 
înmatriculaţi peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată pentru respectivul program 
de studii, instituţiile de învăţământ superior care înmatriculează studenţi peste această 
capacitate maximă de şcolarizare. 

Absolvenții facultăților neautorizate vor beneficia de diplome recunoscute 
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În Monitorul Oficial nr. 629 din 19 august 2015 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 3 martie 2015 în cauza Toşcuţă şi alţii împotriva 

României. 

CEDO a hotărât: 

a) că statul român trebuie, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni de la data rămânerii 
definitive a hotărârii să îi pună pe primii doi reclamanţi în posesia efectivă asupra celor 6.581 
m2 de teren şi să îi pună pe ceilalţi cinci reclamanţi în posesia efectivă asupra celor 2.500 m2 de 
teren şi că trebuie să asigure tuturor reclamanţilor eliberarea unui titlu de proprietate asupra 
terenului lor; 
b) că, în caz contrar faţă de cele prevăzute la lit. a) supra, statul pârât trebuie, în acelaşi termen 
de trei luni, să plătească primilor doi reclamanţi în solidar suma de 1.665.000 euro pentru 
prejudiciul material, care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă 
la data plăţii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; 
c) că, în caz contrar faţă de cele prevăzute la lit. a) supra, statul pârât trebuie, în acelaşi termen 
de trei luni, să plătească celui de-al treilea, al patrulea şi al cincilea reclamant, precum şi celei 
de-a şasea şi a şaptea reclamante, în solidar, suma de 630.000 euro pentru prejudiciul material, 
care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, plus 
orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; 
d) că statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească reclamanţilor în solidar 
suma de 2.300 euro), care trebuie convertită în moneda naţională a statului pârât la rata de 
schimb aplicabilă la data plăţii, pentru cheltuielile de judecată, plus orice sumă ce poate fi 
datorată cu titlu de impozit; 
e) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie 
majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal 
practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu 
trei puncte procentuale. 

România condamnată la despăgubiri de aproape 2.300.000 euro 
dacă nu restituie unele terenuri 

În Monitorul Oficial nr. 619 din 14 august 2015 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 10 februarie 2015 în cauza Colac împotriva 

României. 
 

CEDO a hotărât: 

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data rămânerii 
definitive a hotărârii suma de 2.400 euro, care trebuie convertită în moneda naţională a statului 
pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de 
impozit, pentru prejudiciul moral; 
b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie 
majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal 
practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu 
trei puncte procentuale 

CEDO: România a încălcat art. 6 §1 și §3 lit. d) din Convenție 
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În Monitorul Oficial nr. 590 din 5 august 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 19 din 4 iunie 2015 a Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală referitoare la fapta medicului, 
care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau 
donaţii de la pacienţi. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea Militară de Apel, şi a stabilit că: 

Fapta medicului din sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcţionar public, în 

accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a ll-a din Codul penal, de a primi plăţi 

suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în sensul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2003 privind 

drepturile pacientului, nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege care să atragă 

incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. (1) teza I-a din Codul penal. 

ICCJ: Medicii nu pot primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți 

În Monitorul Oficial nr. 638 din 21 august 2015 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 25 din 29 iunie 2015 a Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală referitoare la interpretarea art. 1 
din Legea petrolului nr. 238/2004. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Bacău - Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal, şi a stabilit că: 
Dispoziţiile art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se 

interpretează în sensul că gazele de şist se includ în categoria „resurselor de petrol" ce fac 

obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român. 

Hotărâre prealabilă admisă privind Legea petrolului 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Au fost aduse modicări regulilor de concurență europene 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 208 din 5 august 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/1348 al Comisiei 
din 3 august 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 773/2004 privind desfășurarea procedurilor 
puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE. 
 

Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei stabilește norme privind, printre altele, investigaţiile 

întreprinse de Comisie și accesul la dosarul Comisiei. Printre modificările aduse de Regulamentul (UE) 

2015/1348  menţionăm: programul de clemenţă al Comisiei, accesul la dosar, precum şi anumite 

limitări privind utilizarea informaţiilor obţinute în cursul procedurilor Comisiei. 

 
Comisia a actualizat datele utilizate pentru calcularea sumei forfetare și a penalităților cu titlu 
cominatoriu în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 257 din 6 august 2015 a fost publicată Comunicarea Comisiei privind 
actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumei forfetare și a penalităţilor cu titlu cominatoriu pe 
care Comisia urmează să le propună Curţii de Justiţie în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligaţiilor. 
Actualizarea anuală prevăzută în prezenta comunicare se bazează pe evoluţia inflaţiei și a PIB-ului 

fiecărui stat membru. Statisticile relevante privind rata inflaţiei și PIB-ul care trebuie utilizate sunt cele 

stabilite cu doi ani înainte de anul în care se efectuează actualizarea („regula n-2”), întrucât perioada 

minimă necesară pentru a se colecta date macroeconomice relativ stabile este de doi ani. Prezenta 

comunicare a Comisiei se bazează, așadar, pe datele economice privind PIB-ul nominal și deflatorul PIB 

pentru 2013 și pe actuala pondere a drepturilor de vot ale statelor membre în Consiliu. 

 

Recomandarea Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2015 
 

În Jurnalul Oficial nr. C 272 din 18 august 2015 a fost publicată Recomandarea Consiliului din 14 iulie 
2015 privind Programul naţional de reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al 
Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2015. 
Consiliul RECOMANDĂ ca, în perioada 2015-2016, România să întreprindă acţiuni astfel încât: 

1. Să ia toate măsurile necesare pentru a finaliza programul de asistenţă financiară. 

2. Să limiteze abaterea de la obiectivul bugetar pe termen mediu din 2015 la maximum 0,25 % din PIB, 

astfel cum se specifică în cadrul programului de asistenţă pentru balanţa de plăţi 2013-2015 și, în 

2016, să revină la obiectivul bugetar pe termen mediu. Să pună în aplicare strategia cuprinzătoare de 

respectare a obligaţiilor fiscale, să consolideze sistemele de control pentru a combate munca 

nedeclarată și să continue procesul de egalizare a vârstei de pensionare pentru bărbaţi și femei. 

3. Să consolideze măsurile privind piaţa forţei de muncă, în special în cazul tinerilor neînregistraţi și al 

șomerilor pe termen lung. Să se asigure că Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

dispune de personalul adecvat. Să stabilească, în consultare cu partenerii sociali și în conformitate cu 

practicile naţionale, orientări clare privind stabilirea transparentă a salariului minim. Să introducă 

venitul minim de inserţie. Să crească oferta și calitatea serviciilor de educaţie și îngrijire a copiilor 

preșcolari, în special în cazul romilor. Să ia măsuri în vederea punerii în aplicare a strategiei naţionale 

pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii. Să urmărească Strategia naţională de sănătate 2014-2020 

pentru a remedia aspectele legate de gradul redus de accesibilitate, nivelul scăzut de finanţare și 

ineficienţa resurselor. 

4. Să adopte legea privind reformarea guvernanţei corporative a societăţilor comerciale de stat. 
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Jurisprudență europeană 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

 

În luna august au fost publicate următoarele publicații ale CJUE în: Jurnalul Oficial nr. JO C 254 
din 3 august 2015, Jurnalul Oficial nr. JO C 262 din 10 august 2015, Jurnalul Oficial nr. JO C 270 din 
17 august 2015, Jurnalul Oficial nr. JO C 279 din 24 august 2015,  

 

Legislație europeană 

Regulamentul european în materie de succesiuni şi moşteniri 
 

La 4 iulie 2012 a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi 
executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de 
moştenitor. 

Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. L 201 din 27 iulie 2012. 

Regulamentul se aplică de la 17 august 2015, cu excepţia articolelor 77 și 78, care se aplică de la 16 
ianuarie 2014, precum și a articolelor 79, 80 și 81, care se aplică de la 5 iulie 2012. 

Domeniul de aplicare 

� Regulamentul se aplică succesiunilor persoanelor care au decedat începând cu data de 17 august 2015, 
permiţând însă alegerea legii aplicabile moștenirii, în temeiul dispoziţiilor regulamentului, chiar înainte de 
această dată. 

� Regulamentul se aplică succesiunilor privind patrimoniile persoanelor decedate. 

�Regulamentul nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă. 

Sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament: 
(a) statutul persoanelor fizice, precum și relaţiile de familie și relaţiile care, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, 
sunt considerate ca având efecte comparabile; 
(b) capacitatea juridică a persoanelor fizice, fără a aduce atingere articolului 23 alineatul (2) litera (c) și articolului 26; 
(c) chestiunile referitoare la dispariţia, absenţa sau moartea prezumată a unei persoane fizice; 
(d) chestiunile legate de aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale și de aspectele patrimoniale ale relaţiilor care 
sunt considerate, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, ca având efecte comparabile cu cele ale căsătoriei; 
(e) obligaţiile de întreţinere, altele decât cele pentru cauză de moarte; 
(f) condiţiile de formă ale dispoziţiilor privind aspecte patrimoniale pentru cauză de moarte întocmite în formă verbală; 
(g) drepturile de proprietate și bunurile constituite sau transferate altfel decât prin succesiune, de exemplu prin liberalităţi, 
prin proprietatea comună căreia i se aplică dreptul partenerului supravieţuitor, prin planurile de pensii, prin contractele de 
asigurare și acordurile similare, fără a aduce atingere articolului 23 alineatul (2) litera (i); 
(h) chestiunile reglementate de dreptul societăţilor comerciale și al altor organisme, constituite ca persoane juridice sau nu, 
cum ar fi clauzele incluse în actele constitutive și în statutele societăţilor comerciale și al altor organisme, constituite ca 
persoane juridice sau nu, care stabilesc ce anume se va întâmpla cu acţiunile în cazul decesului membrilor acestora; 
(i) dizolvarea, expirarea duratei și fuzionarea societăţilor comerciale și a altor organisme, constituite ca persoane juridice sau 
nu; 
(j) constituirea, administrarea și dizolvarea trusturilor; 
(k) natura drepturilor reale; și 
(l) orice înscriere într-un registru al drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile sau mobile, inclusiv cerinţele legale 
pentru o astfel de înscriere, precum și efectele înregistrării sau ale lipsei înregistrării unor astfel de drepturi într-un registru. 

Regulamentul nu aduce atingere competenţei autorităţilor statelor membre în materie succesorală. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
Statutul voluntarilor din serviciile de urgență ar putea 
fi modificat 
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 21 august un proiect 
de hotărâre modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar 
din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin H.G. nr. 1579/2005. 

Conform instrumentului de motivare, principalele modificări/completări sunt: 
� reglementarea parcursului profesional al voluntarului şi competenţele minime pe care fiecare 

membru al serviciilor de urgenţă voluntare trebuie să le aibă; 
� recunoaşterea activităţii de voluntariat în situaţii de urgenţă ca experienţă profesională şi/sau în 

specialitate; 
� acordarea unui beneficiu, sub forma unui punctaj suplimentar, pentru cei care au 

efectuat/efectuează voluntariat în situaţii de urgenţă, în momentul angajării pe bază de 
concurs; 

� stabilirea principalelor obligaţii ale beneficiarului voluntariatului. 
 

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

trimise la adresa: legislatie@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 

 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afa-
ceri a publicat pe data de 21 august un proiect de lege pentru modifi-
carea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. 

Conform instrumentului de motivare, legea asigură transpunerea Directivei 2012/27/UE privind 
eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a 
Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE, publicată în JOUE L 315/2012 și a fost elaborată pentru a 
evita sesizarea, de către CE a CJUE, în urma analizei susţinerilor Comisiei. 
 
Prin proiect: 
� au fost introduse prevederi necesare clarificării modului în care organismele publice sunt 

încurajate să achiziţioneze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de 
eficienţă energetică; 

� au fost completate unele criterii care stau la baza evaluării implementării măsurilor de 
politică alternativă adoptate de România pentru a atinge obiectivul asumat pentru 2020 de 
economii de energie; 

� referitor la obligaţia de a se asigura că la contabilizarea economiilor de energie nu se 
suprapune evaluarea acţiunilor individuale cu evaluarea măsurilor de eficienţă energetică, a 
fost introdusă o prevedere prin care dubla contabilizare va fi evitată; 

�a fost completat cu noi contravenţii capitolul privind sancţiunile şi au fost aduse completări și 
modificări impuse de problemele care au fost întâmpinate până acum în implementarea 
măsurilor de eficienţă energetică. 

 

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

trimise la adresa: legislatie@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 
 

Noi dispoziții europene privind eficiența energetică transpuse 
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MFP propune completarea unor reglementări contabile 
 

 

  Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe data de 31 august un proiect 
de ordin de modificare și completare a unor reglementări contabile. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiectul de ordin se propune ca aplicarea prevederilor 
referitoare la raportarea plăţilor efectuate către guverne să fie efectuată începând cu exerciţiul 
financiar al anului 2016. 
 
Se mai menţionează, de asemenea, că prevederile cuprinse în Directiva 2013/34/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare 
consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 
2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 
83/349/CEE ale Consiliului, aplicabile operatorilor economici, au fost transpuse prin 
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare 
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, respectiv 
Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, 
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată, aprobate prin Ordinul nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
aplicabile de la 1 ianuarie 2015. 
 

� 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. 

 

În luna august au mai fost puse în dezbatere, printre altele: 

MAE:  
� Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba cu 
privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi 
oficiale, semnat la Havana, la 26 mai 2015 

MAI:  
� Hotărâre pentru stabilirea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind 
statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a 
poliţiştilor 
� Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi 
prestările de servicii în interes public 
� Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a 
personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne 
� Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate 

MADR: 
� Ordonanţă de completare a O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
� Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură 

Proiecte puse în dezbatere publică în perioada 1-31 august 2015 
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Proiecte puse în dezbatere publică în perioada 1-31 august 2015 
 

 

  
MApN: 
� Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind 
mormintele de război, semnat la Bucureşti, la 9 iulie 2015 

MECT:  
� Hotărâre pentru aprobarea implementării Sistemului Informatic Integrat de Evidenţă a Turiștilor 
și a Normelor cu privire la accesul, evidenţa și protecţia turiștilor în structuri de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare  

MEIMM:  
� Legea privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore 

MEdu: 
� hotărâre privind aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 
� hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii 2015-2020 
� ordonanţă de urgenţă privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute 
la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează 
fără autorizare 

MFP:  
� Ordonanţă privind cazierul fiscal 
� Strategia Naţională Achiziţii Publice 
� Lege privind achiziţiile publice 
� Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor 

MJ: 
� hotărâre privind modificarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Justiţiei 
� lege pentru  modificarea și completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare 
pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană 

MMAP: 
� hotărâre privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează 
anual din fondul forestier proprietate publică 
� ordin privind stabilirea tarifelor minimale, pe specii, pentru practicarea vânătorii cu vânători 
cetăţeni străini 

MMFPSPV: 
� lege privind organizarea, funcţionarea și atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii și 
Securitate Socială și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

MS:  
� ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de 
învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale 
gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 

MTS: 
� act normativ privind modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi 
sportului 
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Legea privind organizarea 

Avocatura nu este o meserie, ci o PASIUNE
 

Vă dorim lectură plăcută 

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

 

nul online BECKSHOP >>>>>> 

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Comentariu pe articole 

Avocatura nu este o meserie, ci o PASIUNE 

Despre lucrare  

Această lucrare aduce ca element de 
lângă actualizarea textului iniţial cu ultimele 
modificări ale prevederilor Statu
avocat, şi o secţiune dedicată managementului 
profesiei de avocat. 
 
Puncte forte 

• Corelaţii legislative cu prevederile Statutului 
profesiei de avocat şi cu Codul deonto
avocaţilor din UE 

• Articolele sunt comentate de un colectiv de 
autori cu experienţa practică în aplicarea 
prevederilor legislaţiei privind profesia de 
avocat, implicarea unora dintre aceştia în 
organele de conducere ale profesiei fiind o 
dovadă a acestui fapt 

• Trimiteri la jurisprudenţa CEDO în materia 
libertăţii de exercitare a profesiei

• Analize ample din punct de vedere teoretic şi 
practic 

• Ediţie cartonată 
• Index alfabetic 

 

 

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat. Comentariu pe articole 
Coord. Dan Oancea 
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ercitarea profesiei de avocat 

Această lucrare aduce ca element de noutate, pe 
area textului iniţial cu ultimele 

tutului profesiei de 
cată managementului 

Corelaţii legislative cu prevederile Statutului 
profesiei de avocat şi cu Codul deontologic al 

Articolele sunt comentate de un colectiv de 
autori cu experienţa practică în aplicarea 
prevederilor legislaţiei privind profesia de 
avocat, implicarea unora dintre aceştia în 
organele de conducere ale profesiei fiind o 

Trimiteri la jurisprudenţa CEDO în materia 
libertăţii de exercitare a profesiei 
Analize ample din punct de vedere teoretic şi 

i exercitarea profesiei de 
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Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care

Suportul Legalis® la numărul de telefon 

Clarificări asupra versiunilor disponibile în tabelul actelor modificato

Pentru a utiliza corect și eficient tabelul actelor modificatoare din legislaţia consolidată din Legalis®, reţineţi 

aceste două detalii importante: 

1. Modificări directe – tabelul actelor modificatoare con

alte acte asupra textului actului consultat. Astfel, de regulă, nu ve

indirecte, adică acte care modifică actele prezente în tabel. 

2. Acces direct la versiunea modificatoare

direct. În cazul actelor abrogate, precum 

linkul actului modificator din tabel va deschide exact versiunea actului care a dus la abrogarea 

actului consultat.  

Exemplu: în Legea nr. 21/

spălării banilor va deschide 

aplicabilă începând cu data de 12.12.2002. A

suferit în intervalul februarie 2002 

de versiuni din panoul Conexiuni dacă dori

Legislație consolidată – LaZi – interpretarea tabelului de modificări în actele Legalis®

Fiecare act normativ consolidat în Legalis® con
care alte acte le-au făcut asupra textului ini
se interpretează corect referinţele din tabel în cazul actelor abrogate
 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Tutoriale Legalis® 

Dacă 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 

Clarificări asupra versiunilor disponibile în tabelul actelor modificatoare 

și eficient tabelul actelor modificatoare din legislaţia consolidată din Legalis®, reţineţi 

tabelul actelor modificatoare conţine întotdeauna modificările directe făcute de 

te acte asupra textului actului consultat. Astfel, de regulă, nu veţi găsi în acest tabel modificările 

indirecte, adică acte care modifică actele prezente în tabel.  

Acces direct la versiunea modificatoare – Fiecare act modificator prezent în tabel poate f

direct. În cazul actelor abrogate, precum și în cazul tuturor celorlalte acte consolidate din Legalis®, 

linkul actului modificator din tabel va deschide exact versiunea actului care a dus la abrogarea 

: în Legea nr. 21/1999, linkul Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor va deschide versiunea acestei legi care a dus la abrogarea Legii nr. 21/1999

aplicabilă începând cu data de 12.12.2002. Așa cum veţi observa, Legea nr. 656/2002 a mai 

it în intervalul februarie 2002 – septembrie 2015 numeroase alte modificări. 

de versiuni din panoul Conexiuni dacă doriți să vizualizați versiunea aplicabilă azi

interpretarea tabelului de modificări în actele Legalis®

Fiecare act normativ consolidat în Legalis® conţine, în prima pagină, un tabel al modificărilor directe pe 
au făcut asupra textului iniţial. În tutorialul de astăzi vă oferim câteva detalii despre cum 

ţele din tabel în cazul actelor abrogate.  

n prezent sunt disponibile integral  

 

va confruntați, contactați 

sau prin email 

și eficient tabelul actelor modificatoare din legislaţia consolidată din Legalis®, reţineţi 

ţine întotdeauna modificările directe făcute de 

ţi găsi în acest tabel modificările 

Fiecare act modificator prezent în tabel poate fi accesat 

și în cazul tuturor celorlalte acte consolidate din Legalis®, 

linkul actului modificator din tabel va deschide exact versiunea actului care a dus la abrogarea 

1999, linkul Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

versiunea acestei legi care a dus la abrogarea Legii nr. 21/1999, 

șa cum veţi observa, Legea nr. 656/2002 a mai 

septembrie 2015 numeroase alte modificări. Verificați lista 

ți să vizualizați versiunea aplicabilă azi! 

interpretarea tabelului de modificări în actele Legalis®  

ţine, în prima pagină, un tabel al modificărilor directe pe 
ţial. În tutorialul de astăzi vă oferim câteva detalii despre cum 
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