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În Monitorul Oficial nr. 669 din 2 septembrie 2015 a fost publicată 

O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

Principalele prevederi 

� începând cu data de 1 octombrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor 
funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/ indemnizaţiilor de încadrare de care 
beneficiază personalul din sistemul public sanitar,precum şi personalul din cadrul 
Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al 
serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de 
pensii se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015; 

� cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale 
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară 
brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază se 
majorează potrivit prevederilor de mai sus în măsura în care personalul îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii; 

� prin personal din sistemul public sanitar se înţelege toate categoriile de personal din 
unităţile sanitare publice cu şi fără paturi, centrele de diagnostic şi tratament, centrele 
medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncţionale, unităţile 
specializate de urgenţă şi transport sanitar publice, inclusiv unităţile sanitare aflate în 
subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, personalul din cabinetele 
medicale şi de medicină dentară, de unitate, ale MApN, MAI, precum şi ale SRI, personalul 
din reţeaua de medicină şcolară, asistenţă medicală comunitară, precum şi din alte unităţi 
sanitare şi medico-sociale publice; 

� începând cu 1 octombrie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare 
luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit O.U.G. nr. nr. 103/2013 este 
de 3.875 lei; 

� tinerii specialişti din învăţământ şi din sănătate sunt persoane majore în vârstă de până la 
35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin 
programele A.N.L., destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de 
la împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii 
rezidenţi, şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
respective. 

Salariul brut al medicilor a fost indexat cu 25% 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
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  Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  
 
� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.  571/2003 privind Codul fiscal 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

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

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul 

� Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială, cu modificările şi completările ulterioare, republicată 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 

� Propunere legislativă privind pensiile militare de stat 

� Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativ 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu 
modificările şi completările ulterioare 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Decizia Comisiei în cauza Micula 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 232 din 4 septembrie 2015 a fost publicată Decizia (UE) 2015/1470 a Comisiei 
din 30 martie 2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de 
România — Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013. 
Comisia consideră că plata despăgubirilor acordate de tribunalul arbitral constituit pe lângă Centrul 

Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) prin hotărârea arbitrală 

din 11 decembrie 2013 în cauza nr. ARB/05/20 Micula și alții/România  (101) unității economice unice 

din care fac parte Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill SRL, S.C. Multipack, 

European Drinks S.A., Rieni Drinks S.A., Scandic Distilleries S.A., Transilvania General Import-Export SRL 

și West Leasing S.R.L constituie ajutor de stat în sensul art. 107 alin. (1) din tratat, ajutor care este 

incompatibil cu piața internă. 

 

Concursuri europene 
 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 287 A din 1 septembrie 2015 au fost publicate 2 anunţuri de recrutare în cadrul 
Parlamentului European. 
 
� Director (grupa de funcţii AD, gradul 14) — Direcţia Generală Politici Externe ale Uniunii – Direcţia 
pentru comisii 
Data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2015, miezul nopţii (ora 
Bruxelles-ului). 
 
� Director (grupa de funcţii AD, gradul 14) — Secretarul general — Cabinetul secretarului general 
Data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2015, miezul nopţii (ora 
Bruxelles-ului). 

Jurisprudenţă europeană 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-386/14 Groupe Steria  

Domeniu: libertatea de stabilire 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-398/13 P Inuit Tapiriit Kanatami și alții/Comisia 

Domeniu: apropierea legislaţiilor 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-89/14 A2A 

Domeniu: ajutor de stat 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informa
 

 

Transparenţă decizională: proiecte în dezbatere publică

 

  

Noi dispozi

prin
 

Ministerul 
septembrie un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor opera
economici la care statul sau unităţile administrativ
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

Conform instrumentului de motivare

hotărâre a Guvernului a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici ale căror 
acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată la care statul roman este acţionar 
unic sau majoritar, şi filialelor acestora.
 
Aceste modificări sunt propuse având în vedere necesitatea respectării guvernanţei corporative la 
nivelul întreprinderilor publice, precum şi reglementările specifice pieţei de capital, respectiv a 
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, venind astfe
a mediului de afaceri, eliminând imixtiunile Guvernului in conducerea operatorilor economici.
 

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

trimise în 10 zile de la publicare. 

 

Ministerul 
ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din 
punct de vedere energetic

Conform instrumentului de motivare

derularea Programului de promovare a vehiculelor de transport 
dispoziţii privind: a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;
cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare;
persoane eligibile şi criteriile 
 
Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, 
acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor autovehiculelor
electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă care 
generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, aparţinând categoriilor de folosinţă 
M1 şi N1, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, nepoluante şi
vedere energetic. 
 
Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de 
autovehicule pur electrice sau autovehiculele noi electrice hibride, nepoluante şi eficiente din 
punct de vedere energetic 
  

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

trimise la adresele: grațiela.dumitrache@afm.ro; juridic@afm.ro

 

Ministerul Mediului a elaborat un ghid pentru promovarea

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

 

decizională: proiecte în dezbatere publică

 

Noi dispoziţii privind guvernanţa corporativă a între

prinderilor publice 

Ministerul Energiei, IMM și Mediului de Afaceri a publicat pe data de 4 
septembrie un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor opera
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

Conform instrumentului de motivare, se propune astfel eliminarea obligativităţii aprobării prin 
hotărâre a Guvernului a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici ale căror 
acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată la care statul roman este acţionar 

acestora. 

Aceste modificări sunt propuse având în vedere necesitatea respectării guvernanţei corporative la 
nivelul întreprinderilor publice, precum şi reglementările specifice pieţei de capital, respectiv a 
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, venind astfel în întâmpinarea investitorilor la aceste societă
a mediului de afaceri, eliminând imixtiunile Guvernului in conducerea operatorilor economici.

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

Ministerul Mediului a publicat pe data de 4 septembrie un proiect de 
ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din 
punct de vedere energetic. 

Conform instrumentului de motivare, Ghidul are rolul de a furniza informaţii esenţiale privind 
derularea Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi conţine 

a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;
cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare;

 de eligibilitate; d) modalitatea de finanţare. 

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, 
acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor autovehiculelor
electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă care 
generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, aparţinând categoriilor de folosinţă 
M1 şi N1, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, nepoluante şi eficiente din punct de 

Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de 
autovehicule pur electrice sau autovehiculele noi electrice hibride, nepoluante şi eficiente din 

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

trimise la adresele: grațiela.dumitrache@afm.ro; juridic@afm.ro, în 10 zile de la publicare.

Ministerul Mediului a elaborat un ghid pentru promovarea

vehiculelor nepoluante 

a presei juridice din România. 
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decizională: proiecte în dezbatere publică 

ţii privind guvernanţa corporativă a între-

și Mediului de Afaceri a publicat pe data de 4 
septembrie un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea O.G. 
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 

ligativităţii aprobării prin 
hotărâre a Guvernului a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici ale căror 
acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată la care statul roman este acţionar 

Aceste modificări sunt propuse având în vedere necesitatea respectării guvernanţei corporative la 
nivelul întreprinderilor publice, precum şi reglementările specifice pieţei de capital, respectiv a 

l în întâmpinarea investitorilor la aceste societăţi si 
a mediului de afaceri, eliminând imixtiunile Guvernului in conducerea operatorilor economici. 

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

septembrie un proiect de 
ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din 

Ghidul are rolul de a furniza informaţii esenţiale privind 
rutier nepoluante şi conţine 

a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului; b) 
cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare; c) categoriile de 

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, 
acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor autovehiculelor pur 
electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă care 
generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, aparţinând categoriilor de folosinţă 

eficiente din punct de 

Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de 
autovehicule pur electrice sau autovehiculele noi electrice hibride, nepoluante şi eficiente din 

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

, în 10 zile de la publicare. 

Ministerul Mediului a elaborat un ghid pentru promovarea 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  

- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 
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Ordonanţa transporturilor ar putea fi modificată 

 
 

  

Ministerul Transporturilor a publicat pe data de 1 septembrie un proiect 
de ordonanţa de urgenţă pentru modificarea art. 11 din O.G. nr. 19/1997 
privind transporturile. 

Conform instrumentului de motivare, se impune reformularea prevederilor în sensul includerii 
posibilităţii încheierii unor contracte de servicii publice de către Ministerul Transporturilor cu 
operatori economici din domeniul transporturilor.  
 
Totodată, existenţa unor relaţii contractuale bazate pe prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 reprezintă una din condiţiile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri comunitare 
necesare dezvoltării, reabilitării şi modernizării infrastructurilor şi serviciilor de transport din 
România, contractele de activitate şi/sau de servicii publice încheiate, după caz, având rolul de a 
atesta toate obligaţiile administratorilor de infrastructură de transport precum şi obligaţiile de 
servicii publice ale operatorilor de transport şi condiţiile în care acestea trebuiesc îndeplinite.    
 
Neadoptarea acestor măsuri creează riscul nefinanţării proiectelor din această categorie, deoarece 
cheltuielile aferente devin neeligibile, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. 
 

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

trimise la adresa: consultare.publica@mt.ro, în 10 zile de la publicare. 

 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Doar în Magazinul online 

  

Elemente juridice necesare în afaceri

Vă dorim lectură plăcută 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nul online BECKSHOP >>>>>> 

Drept în afaceri 

Elemente juridice necesare în afaceri 

Ediţia 2 
 

Lucrarea propune o nouă viziune asupra dreptului 

utilizat în domeniul afacerilor: 

 

� sunt combinate elementele juridice cu diverse 
elemente din ansamblul disciplinelor economice;
� este tratat un domeniu ce a primit o 
reglementare extrem de amplă prin actele 
normative adoptate în România, dar şi la nivel
Uniunii Europene: domeniului protec
consumatorilor; 
� analiza juridică se concentrează pe domeniul 
special al protecţiei juridice a consumatorului de 
produse și servicii bancare, domeniu care s
dezvoltat în ultimii ani, ca o consecin
băncilor în declanșarea actualei crize economice.
 

 

 

Drept în afaceri. Ediţia 2 

Laura Poțincu 

 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

a presei juridice din România. 
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Lucrarea propune o nouă viziune asupra dreptului 

sunt combinate elementele juridice cu diverse 
elemente din ansamblul disciplinelor economice; 

este tratat un domeniu ce a primit o 
reglementare extrem de amplă prin actele 
normative adoptate în România, dar şi la nivelul 
Uniunii Europene: domeniului protecţiei juridice a 

analiza juridică se concentrează pe domeniul 
ţiei juridice a consumatorului de 

și servicii bancare, domeniu care s-a 
dezvoltat în ultimii ani, ca o consecinţă a implicării 

șarea actualei crize economice. 



 

   
Actele normative publicate 

- în forme actualizate și consolidate 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

Suportul Legalis® la numărul de telefon 

Exportă documentul care te interesează 

Cu ajutorul funcţiei Salvează documentul

indiferent că este vorba despre un articol din acest act

orice alt document acesat din contul tău 

* anumite limitări se aplică documentelor incluse în Doctrina Legalis. Pentru mai multe informa

Legalis. 

Salvează semne de carte și accesează

În bara de instrumente (vezi imaginea de mai sus), iconi

mentele în directoarele personale din Contul tău Legalis. Dacă stelu

deja acel document. Mai mult, în actele consolidate po

Recomandă și tipărește dacă vrei să discuţi un anumit document cu un coleg sau partener

Iconiţa în formă de plic te ajută să trimiţi un link din 

un mesaj text la acel link. Dacă nu ai acces la internet, po

funcţiei tipărește. 

Productivitate cu Legalis – Instrumente utile

Eficienţa în lucrul cu Legalis se ob
recomandare. În tutorialul de astăzi vă oferim câteva detalii despre cum pute
aceste instrumente.  
 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Tutoriale Legalis® 

nu a rezolvat problema cu care va confrunta

la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email

la adresa legalis@beck.ro 

Exportă documentul care te interesează și folosește-l pe orice calculator, tabletă sau smartphone

Salvează documentul poţi exporta, în format PDF, orice act normativ din Legalis, 

indiferent că este vorba despre un articol din acest act sau despre actul integral. Poţi face acest lucru și cu 

orice alt document acesat din contul tău Legalis
*.  

anumite limitări se aplică documentelor incluse în Doctrina Legalis. Pentru mai multe informa

și accesează-le atunci când ai nevoie 

În bara de instrumente (vezi imaginea de mai sus), iconiţa în formă de steluţă te ajută să salvezi docu

mentele în directoarele personale din Contul tău Legalis. Dacă steluţa este galbenă, înseamnă că ai salvat 

a acel document. Mai mult, în actele consolidate poţi salva întregul act sau numai o versiune a acestuia. 

și tipărește dacă vrei să discuţi un anumit document cu un coleg sau partener

ţa în formă de plic te ajută să trimiţi un link din Legalis către o adresă de email și să anexezi, dacă vrei, 

un mesaj text la acel link. Dacă nu ai acces la internet, poţi lua cu tine documentele 

Instrumente utile  

se obţine și cu ajutorul instrumentelor pentru salvare, tipărire sau 
În tutorialul de astăzi vă oferim câteva detalii despre cum puteţi utiliza fiecare dintre 

n prezent sunt disponibile integral  

 

nu a rezolvat problema cu care va confruntați, contactați 

sau prin email 

l pe orice calculator, tabletă sau smartphone 

ţi exporta, în format PDF, orice act normativ din Legalis, 

ţi face acest lucru și cu 

anumite limitări se aplică documentelor incluse în Doctrina Legalis. Pentru mai multe informații contactați Suportul 

ţa în formă de steluţă te ajută să salvezi docu-

ţa este galbenă, înseamnă că ai salvat 

ţi salva întregul act sau numai o versiune a acestuia.  

și tipărește dacă vrei să discuţi un anumit document cu un coleg sau partener 

și să anexezi, dacă vrei, 

ţi lua cu tine documentele Legalis cu ajutorul 

ţine și cu ajutorul instrumentelor pentru salvare, tipărire sau 
ţi utiliza fiecare dintre 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfoLEGALis 
selecție a nout

 
Informațiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea 

juridic și nici 

profesiei de avocat, completat

 

 

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

Cărțile bune creează dependen

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

 

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

 

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

iile din acest material nu constituie asisten

514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 

i nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea 

profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat. 

Produs al Editurii C.H. Beck 

dependență! 

Contact 
 

InfoLEGALis România

E-mail: editor@infolegal.ro
www.infolegal.ro 
 
Echipa 

 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect
 
Luminiţa Chiţoran 
Editor  
 
Andreea Alexe 
Editor  
 
 
 

a presei juridice din România. 

8 

n care este realizată o 

nu constituie asistență juridică în sensul 

i exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 

de Statutul profesiei de avocat.  

nia 

editor@infolegal.ro 

Coordonator Proiect 


