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În Monitorul Oficial nr. 688 din 20 septembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Principalele modificări față de versiunea anterioară 

� TVA redus la 20% începând cu 1 ianuarie 2016 și la 19% de la 1 ianuarie 2017 

� taxei pe construcțiile speciale se va amâna pentru 1 ianuarie 2017, cu excepția taxei pe 
construcțiile agricole. 

� eliminarea supraaccizei la carburanti se va amâna pentru 1 ianuarie 2017. 

� reducerea impozitului pe dividente la 5% se va amâna pentru 1 ianuarie 2017. 
 

Preşedintele a trimis Parlamentului spre reexaminare, Legea privind Codul fiscal în luna iulie, 
susținând în motivare că simpla relaxare fiscală, neînsoțită de continuarea procesului de 
creștere a colectării veniturilor și de o reașezare sustenabilă a cheltuielilor bugetare poate 
conduce la dezechilibre. 

 

Noul Cod fiscal revizuit a fost publicat 

În Monitorul Oficial nr. 689 din 11 septembrie 2015 a fost republicată 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. 

Principalele prevederi 

� legea a fost republicată în temeiul art. V din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 10/1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 484 din 2 iulie 2015, dându-
se textelor o nouă numerotare; 

� prin lege se instituie sistemul calității în construcții, care să conducă la realizarea şi 
exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieții 
oamenilor, a bunurilor acestora, a societății şi a mediului înconjurător; 

� prevederile se aplică construcțiilor şi instalațiilor aferente acestora în etapele de proiectare, 
execuție şi recepție a construcțiilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenții la 
construcțiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, 
destinație, categorie şi clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții 
oamenilor, a bunurilor acestora, a societății şi a mediului înconjurător.  

� instalațiile prevăzute mai sus cuprind instalațiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de 
ventilație, de climatizare/condiționare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv 
instalațiile, utilajele şi echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcțiilor. 

Legea privind calitatea în construcții a fost republicată 
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În Monitorul Oficial nr. 679 din 7 septembrie 2015 a fost republicată 
Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Principalele prevederi 

� legea a fost republicată în temeiul art. V din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 570 din 30 iulie 2015, 
dându-se textelor o nouă numerotare, fiind anterior republicată în Monitorul Oficial nr. 85 
din 8 februarie 2013; 

� legea stabileşte cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, 
exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public 
de alimentare cu apă şi de canalizare al localităților și se aplică serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
județelor sau, după caz, al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

Legea serviciului de alimentare cu apă a fost republicată 

În Monitorul Oficial nr. 677 din 7 septembrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 31 martie 2015 în Cauza S.C. Uzinexport - S.A. 
împotriva României. 

CEDO a hotărât: 

1. declară cererea admisibilă; 

2. hotărăște că a fost încălcat art. 6 alin. 1 din Convenție; 

3. hotărăște că nu este cazul să analizeze capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul 
nr. 1; 

4. hotărăște: 

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantei, în termen de trei luni de la data rămânerii 
definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 alin. 2 din Convenție, suma de 94.933 euro, 
care va fi convertită în moneda statului pârât, la cursul de schimb valabil la data plății 
pentru cheltuielile de judecată; 

b) că, de la expirarea acestui termen și până la efectuarea plății, această sumă trebuie 
majorată cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut 
marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade 
și majorată cu trei puncte procentuale; 

5. respinge cererea de acordare a unei reparații echitabile pentru celelalte capete de cerere. 

CEDO condamnă România la despăgubiri de aproape 95.000 euro 
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În Monitorul Oficial nr. 678 din 7 septembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 12 din 8 iunie 2015 a Completului competent să judece 
recursul în interesul legii referitoare la interpretarea și aplicarea unor 
articole din Codul civil din 1864, Legea nr. 247/2005 și Noul Cod civil. 

Problema de drept supusă dezbaterii: admisibilitatea acțiunii privind validarea promisiunii de 

vânzare-cumpărare a unui bun imobil determinat, în situația în care promitentul-vânzător are 

doar o cotă-parte ideală din dreptul de proprietate asupra acestuia. 

 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere 

al CA Suceava şi a stabilit că: 

 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil de la 1864, art. 5 
alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1279 alin. (3) 
teza I şi art. 1669 alin. (1) din Codul civil, în situaţia în care promitentul-vânzător a promis 
vânzarea întregului imobil, deși nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia, promisiunea 
de vânzare nu poate fi executată în natură sub forma pronunţării unei hotărâri judecătorești 
care să ţină loc de contract de vânzare pentru întregul bun, în lipsa acordului celorlalţi 
coproprietari. 

RIL publicat privind Codul civil 

În Monitorul Oficial nr. 690 din 11 septembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 13 din 22 iunie 2015 a Completului competent să 
judece recursul în interesul legii referitoare la interpretarea și aplicarea 
unor articole din Legea contenciosului administrativ și Codul de 
procedură civilă. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere 
al CA Constanța şi a stabilit că: 
 
 În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 94 şi art. 95 
din Codul de procedură civilă, litigiile având ca obiect acţiuni prin care se solicită de către o 
direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului obligarea unui consiliu judeţean sau 
local ori a unei alte direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului la suportarea 
cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de 
competenţa instanţelor de contencios administrativ. 

RIL publicat privind Legea contenciosului și Codul de procedură civilă 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Procesul legislativ la Camera Deputaților  

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2015 

� Proiect de Lege privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare 

� Proiect de Lege privind redresarea şi rezoluția asigurătorilor 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010-privind sistemul de 

pensii 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii 

� Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulații a cetățenilor români în străinătate  

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcționarea 

Guvernului României şi a ministerelor 

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

� Propunere legislativă pentru modificarea art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor 
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Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudență europeană 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-105/14 Taricco și alţii 

Domeniu: ajutor de stat 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-160/14 Ferreira da Silva e Brito și alții 

Statul portughez va trebui să despăgubească lucrătorii societății Air Atlantis, fostă filială a TAP. 
Curtea Supremă portugheză avea obligația de a sesiza Curtea cu o cerere de decizie preliminară 
cu privire la noțiunea „transfer de unități”. 

 

� Hotărârile Tribunalului în cauzele T-82/13, T-84/13, T-91/13, T-92/13, T-104/13 Panasonic 
Corp. și MT Picture Display Co. Ltd/Comisia 

Domeniu: concurență 

 

� Hotărârile Tribunalului în cauzele T-525/13 H&M Hennes & Mauritz/OHMI - Saint Laurent 
(Forme de sacs à main) 

Domeniu: proprietate intelectuală și industrială 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato 
Comisiones obreras 

Deplasările pe care lucrătorii care nu au un loc de muncă fix sau obișnuit le efectuează de la 
domiciliu la primul sau la ultimul client al zilei constituie timp de lucru. A exclude aceste deplasări 
din timpul de lucru ar fi contrar obiectivului de protecție a securității și a sănătății lucrătorilor 
urmărit de dreptul Uniunii. 

 

� Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-106/14 FCD și FMB 

Domeniu: apropierea legislațiilor 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 294 din 7 septembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  

MEdu propune acordarea a 55 lei pentru decontarea 
manualelor pentru elevii claselor XI-XIII 
 

Ministerul Educației a publicat pe data de 7 septembrie un proiect de 
hotărâre a Guvernului privind acordarea unei sume destinate decontării 
cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare de către elevii aflați 
în anul școlar 2015-2016 în ciclul superior al învățământului liceal de stat. 

Conform instrumentului de motivare, se propune acordarea unei sume destinate decontării 
cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare de către elevii aflați în anul școlar 2015-
2016 în ciclul superior al învățământului liceal de stat în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a, în limita 
maximă a 55 de lei pentru fiecare elev.  
 
Aceasta va permite decontarea, cel puțin parțială, a cheltuielilor elevilor pentru achiziționarea 
manualelor școlare și punerea în aplicare a prevederilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale. 
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise în 10 zile de la publicare. 
 

Ministerul Muncii a publicat pe data de 9 septembrie un proiect de 
hotărâre privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale 
salariaților din administrația publică, din regiile autonome şi din 
unitățile bugetare. 

Conform proiectului, salariații din administrația publică, și din unitățile bugetare, care au calitatea 
de funcționari publici sau personal contractual, după caz, au dreptul în fiecare an calendaristic, la un 
concediu de odihnă anual plătit, cu o durată cuprinsă între 21 - 25 zile lucrătoare, în raport cu 
vechimea în muncă, după cum urmează: 

Vechimea în muncă Durata concediului 

- până la 10 ani 21 zile lucrătoare 
- peste 10 ani 25 zile lucrătoare 

Pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului de odihnă anual este de 25 zile 
lucrătoare, iar personalul din activitatea de cercetare ştiințifică atestat, încadrat în unitățile bugetare 
au dreptul la 25, respective 30 de zile. 
 
Proiectul mai reglementează și aspecte precum: stabilirea duratei concediului de anual suplimentar; 
stabilirea faptului că durata concediului de odihnă anual nu este diminuată de concediul medical; în 
situația în care concediul medical, concediul pentru risc maternal sau concediul pentru îngrijirea 
copilului bolnav, a intervenit în timpul concediului de odihnă anual salariatul are dreptul de a recupera 
ulterior perioada de concediu cu o  durată echivalentă aceleia a unuia din concediile menționate; 
stabilirea unei perioade de report de 18 luni de la expirarea căreia dreptul la concediu de odihnă anual 
se stinge în situația cumulului de drepturi la un astfel de concediu ale unui salariat aflat în concediu 
medical mai multe perioade de referință consecutive. 
 
� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresele: dezbateri@mmuncii.ro, în 10 zile de la publicare. 

Noi dispoziții privind concediile funcționarilor publici 
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Sistemul feroviar din România va fi inclus în spațiul unic european 
 

Decrete semnate 
 

 

  

Ministerul Transporturilor a publicat pe data de 9 septembrie un proiect 
de lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul 
feroviar unic european. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiectul de act normativ, se urmăresc următoarele: 
� creşterea competitivității transportului feroviar pe piața internă a serviciilor de transport, cu 

consecințe privind diminuarea costurilor totale privind transportul persoanelor şi bunurilor; 
� deschiderea pentru concurență a pieței serviciilor de transport internațional de călători; 
� creşterea competitivității serviciilor de transport feroviar de călători şi consolidarea sistemului 

național de servicii publice de transport în comun interurban; 
� creşterea eficienței atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 

feroviar; 
� îmbunătățirea modului de gestionare a infrastructurii feroviare de către administratorul infra-

structurii şi consolidarea activității acestuia împreună cu aceea a operatorilor de transport 
feroviar, pentru a răspunde mai bine necesităților pieței şi a stimula cooperarea transfronta-
lieră dintre sistemele feroviare; 

� reducerea consumului de produse petroliere în sectorul transporturi, cu consecințe privind 
consolidarea independenței energetice la nivelul economiei naționale; 

� limitarea cheltuielilor bugetare în domeniul protecția mediului şi în domeniul sănătății, ca efect 
al promovării unui mod de transport mai puțin poluant şi mai sigur. 

 
� 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. 
 

Decrete 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal 
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Aspecte de design 

Vă dorim lectură plăcută 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nul online BECKSHOP >>>>>> 

Media interactivă 

specte de design şi producţie pentru web 

Primii paşi pentru dezvoltarea ta digitală!
 
Multimedia, media interactivă, new media, social 
media sunt termeni frecvent utilizați, legați de 
ceea ce se întâmplă pe Internet, termeni care 
deseori se suprapun, intersectându
înlocuindu-se unii pe alții.  
 
Lucrarea analizează modalitățile optime de 
integrare într-un document a textului, graficii, 
fotografiilor, secvențelor video şi audio, animației, 
precum şi a oricăror forme de interacțiune cu 
utilizatorul. 
 
Fiecare capitol include, de asemenea, o serie de 
tabele, scheme şi figuri explicative, menite să 
faciliteze cititorului înțelegerea informațiil
aplicarea cu succes în practică. 

 

 

Media interactivă - aspecte de design 
web  
Georgeta Drulă 
 
Editura C.H. Beck, 2014 
 

a presei juridice din România. 

8 Primii paşi pentru dezvoltarea ta digitală! 

Multimedia, media interactivă, new media, social 
sunt termeni frecvent utilizați, legați de 

ceea ce se întâmplă pe Internet, termeni care 
deseori se suprapun, intersectându-se sau 

Lucrarea analizează modalitățile optime de 
un document a textului, graficii, 

tografiilor, secvențelor video şi audio, animației, 
precum şi a oricăror forme de interacțiune cu 

Fiecare capitol include, de asemenea, o serie de 
tabele, scheme şi figuri explicative, menite să 
faciliteze cititorului înțelegerea informațiilor şi 

aspecte de design şi producție pentru 
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Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confrunta

Suportul Legalis® la numărul de telefon 

Exportă documentul care te interesează 

Cu ajutorul funcției 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 discuți un anumit document cu un coleg sau partener

Iconița în formă de plic te ajută să trimiți un link din 

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

funcției tipărește. 

Productivitate cu Legalis – Instrumente utile

Eficiența 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 poți exporta, în format PDF, orice act normativ din Legalis, 

indiferent că este vorba despre un articol din acest act sau despre actul integral. Poți 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), iconița în formă de steluță te ajută să salvezi docu
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