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În Monitorul Oficial nr. 694 din 15 septembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 5080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului 
de bacalaureat naţional - 2016. 

 Calendarul examenului pentru sesiunea iunie-iulie 2016 

30 mai-3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 

3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 

13-15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în 
limba română - proba A 

15-17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în 
limba maternă - proba B 

21-24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale - proba D 

27 iunie-1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-
o limbă de circulaţie internaţională - proba C 

4 iulie 2016 Limba şi literatura română - proba E) a) - probă scrisă 

5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă 

6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă 

8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) -
 probă scrisă 

12 iulie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) 

12 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00-20,00) 

13-15 iulie 2016 Rezolvarea contestaţiilor 

16 iulie 2016 Afişarea rezultatelor finale 

 

 Ordinul mai prevede organizarea și unei a doua sesiuni de BAC în perioada august-
septembrie 2016. 

 se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen 
ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de 
a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de 
comisia de bacalaureat în acest scop. Candidaţii care refuză nu vor fi primiţi în examen; 

 se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra 
lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în 
băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, 
dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau 
lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

 se interzice candidaţilor să aibă telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc 
electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de 
socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea 
calculelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul; 

 se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să 
schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate 
pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul. 

 candidaţii care încalcă regulile menţionate mai sus vor fi eliminaţi din examen, 
indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă 
au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de 
alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.  

 

MEdu a stabilit organizarea BAC 2016 

http://www.legalis.ro/
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În Monitorul Oficial nr. 696 din 15 septembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 2877/C/2015 privind actualizarea numărului posturilor de 
notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și 
Justiție și a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel 
puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor 
promova concursul de dobândire a calității de notar public în anul 2015. 

 Principalele prevederi 

 numărul de 2.593 posturi de notar public, din care 2.413 notari publici în funcție, 97 notari 
publici suspendați și 83 posturi destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul 
de definitivat în anul 2015 se actualizează cu 5 posturi vacante destinate judecătorilor de la 
ICCJ și 13 posturi vacante destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții 
de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar 
public în anul 2015; 

 posturile de notar public destinate judecătorilor de la ICCJ, precum și cele destinate 
persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor 
promova concursul de dobândire a calității de notar public în anul 2015 sunt prevăzute în 
anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, și în anexa nr. 16, 
cuprinzând situația centralizată. 

 

Numărul de posturi de notar pentru juriștii cu vechime a fost actualizat 

În Monitorul Oficial nr. 697 din 15 septembrie 2015 a fost publicată 
O.U.G. nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr. 21/1991. 

Principalele prevederi 

 cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului 
străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi 
spiritualităţii româneşti, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu menţinerea 
acestuia în străinătate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e); 

 cetăţenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului 
străin care poate contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin 
performanţe deosebite în domeniul sportului, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară 
sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) 
solicitantul va reprezenta România în loturile naţionale, în conformitate cu reglemen-
tările statutare ale federaţiei sportive internaţionale la care România este afiliată; b) 
solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) şi îşi exprimă 
ataşamentul faţă de România şi faţă de sistemul de valori specific societăţii româneşti; 

 persoanele care au fost cetăţeni români, dar au pierdut cetăţenia română din motive 
neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi 
descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda 
cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în 
ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e). 

Legea cetățeniei a fost modificată 

https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=n52wox3hov3gk4toovwf6mzxl4zdamjvfuydsljqhfpwcoa
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În Monitorul Oficial nr. 697 din 15 septembrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 19 mai 2015 în cauza Căpitan şi alţii împotriva 
României. 

CEDO a hotărât: 

Au fost încălcate art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie; 
4. hotărăşte: 
a) că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni, punerea în 

executare deplină a hotărârilor care sunt încă neexecutate; 
b) că statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în termen de trei luni, sumele 

menţionate în tabelul anexat (33.678 euro), care trebuie convertite în moneda naţională a 
statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii; 

c) că, de la expirarea termenului menţionat de trei luni 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 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul 1 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea 

Guvernului României şi a ministerelor 

 Propunere legislativă privind „Primul loc de muncă” 

 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 263/2010 Legea pensiilor, republicată. 

 Proiect de lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare 

 

http://www.legalis.ro/
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Modificări privind obligația de compensare referitoare la sistemele de pensii 

În Jurnalul Oficial nr. L 239 din 15 septembrie 2015 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 
2015/1515 al Comisiei din 5 iunie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelungirea perioadelor de tranziție 
referitoare la sistemele de pensii. 

La articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text: „Până la 16 august 2017, obligația de compensare prevăzută la articolul 4 nu se aplică 
contractelor derivate extrabursiere care au efectul măsurabil în mod obiectiv de a reduce riscurile 
investițiilor direct legate de solvabilitatea financiară a sistemelor de pensii, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 alineatul (10). Perioada de tranziție se aplică, de asemenea, entităților înființate în scopul 
despăgubirii membrilor unor sisteme de pensii în cazul unei situații de neîndeplinire a obligațiilor de 
plată.” 

 
Modificări pentru promovarea bunei funcționări a pieței interne  

În Jurnalul Oficial nr. L 241 din 17 septembrie 2015 a fost publicată Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de 
informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății 
informaționale. 
Pentru promovarea bunei funcționări a pieței interne ar trebui asigurată transparența cu privire la 
inițiativele naționale având ca scop stabilirea reglementărilor tehnice. Obstacolele în calea comerțului 
care rezultă din reglementări tehnice referitoare la produse pot fi acceptate numai atunci când sunt 
necesare pentru a îndeplini cerințele esențiale și au un scop în interesul public pentru care acestea 
constituie garanția principală. Este esențial pentru Comisie să dețină informațiile necesare înaintea 
adoptării reglementărilor tehnice. În consecință, statele membre, cărora li se cere să susțină realizarea 
obiectivului său în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, trebuie să 
notifice proiectele pe care le au în domeniul reglementărilor tehnice. 
 
Modificări pentru asigurarea aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol 

În Jurnalul Oficial nr. L 243 din 18 septembrie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/1525 al 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului 
privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre 
acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și 
agricol. 
Regulamentul a fost adoptat pentru a consolida în continuare procedurile administrative și penale 
aplicate în cazul neregulilor, dar și pentru a spori claritatea, coerența și transparența tuturor 
deplasărilor posibile ale mărfurilor în raport cu teritoriul vamal al Uniunii. Regulamentul urmează să se 
aplice de la 1 septembrie 2016. 
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Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-67/14 Alimanovic 

Un stat membru poate exclude de la beneficiul anumitor prestații sociale, de tip necontributiv, 
cetățeni ai Uniunii care vin în acest stat membru pentru a găsi un loc de muncă. 
 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele C-361/13, C-433/13 Comisia/Slovacia 

Domeniu: libera circulație a persoanelor 

 

 Hotărârile Curţii de Justiţie în cauza C-367/14 Comisia/Italia 

Domeniu: ajutor de stat 

 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele C-597/13 P, C-634/13 P Total/Comisia 

Domeniu: concurență 

 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza cauza C-257/14 van der Lans 

Chiar în cazul anulării unui zbor din cauza unor probleme tehnice neprevăzute, operatorii de 
transport aerian au obligația să îi despăgubească pe pasageri. Cu toate acestea, anumite 
probleme tehnice care rezultă, printre altele, din vicii ascunse de fabricație care afectează 
securitatea zborurilor sau din acte de sabotaj sau de terorism pot scuti operatorii de obligația de 
despăgubire. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 302 din 14 septembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

http://www.legalis.ro/
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  

Circumscripţiile unor judecătorii şi parchete ar putea fi 
modificate 
 

Ministerul Justiției a publicat pe data de 16 septembrie un proiect de 
hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circum-
scripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii. 

Conform instrumentului de motivare, echilibrarea volumului  de muncă al instanțelor și al fiecărui 
judecător se poate face prin modalități diferite, una dintre acestea fiind rearondarea unor 
localități din aria de competență teritorială, în sensul trecerii lor de la instanțele mai aglomerate la 
instanțele mai puțin aglomerate, dar care dispun de resursele necesare pentru preluarea cauzelor 
respective.  
 
În majoritatea cazurilor, rearondarea nu presupune o creștere a distanțelor pe care justițiabilii 
trebuie să le parcurgă sau aceste creșteri sunt nesemnificative, neajunsuri care însă sunt 
compensate prin soluționarea cauzelor la instanțe mai puțin aglomerate, într-un termen mai scurt, 
lucru ce contribuie la creșterea calității actului de justiție. 
 

Rearondări propuse: 
 
Județul Cluj:  
- comunele Gilău și Măguri Răcătău din circumscripţia Judecătoriei Cluj Napoca trec în 
circumscripția Judecătoriei Huedin 
- comunele Căianu, Palatca, Mociu, Cămărașu și Suatu din circumscripţia Judecătoriei Cluj Napoca 
trec în circumscripția Judecătoriei Gherla  
 
Județul Bistrița-Năsăud:  
- comunele Șieu Măgheruș, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Budești, Silvașu de Câmpie 
și Urmeniș din circumscripția Judecătoriei Bistrița trec în circumscripția Judecătoriei Beclean 
 
Județul Maramureș: 
- orașul Cavnic și comunele Coaș și Remetea Chioarului din circumscripția Judecătoriei Baia Mare 
trec în circumscripția Judecătoriei Târgu Lăpuș 
- comuna Bârsana din circumscripția Judecătoriei Sighetu Marmației trece în circumscripția 
Judecătoriei Dragomirești  
 
Județul Sălaj:  
- orașul Cehu Silvaniei, comunele Românași, Mirșid, Sălățig, Almașu, Sânmihaiu Almașului, Fildu de 
Jos, Zimbor și Cuzăplac din circumscripția Judecătoriei Zalău trec în circumscripția Judecătoriei 
Jibou. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dean@just.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Deținuții ar putea fi scutiți de taxe pentru eliberarea actelor de identitate 
 

MEdu propune ridicarea monitorizării Universității „Bioterra” București 
 

 

  

Ministerul Justiției a publicat pe data de 14 septembrie un proiect de 
lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind 
taxele extrajudiciare de timbru. 

Conform proiectului, se adaugă la cazurile de scutire de taxe extrajudiciare de timbru și eliberarea 
actelor de identitate persoanelor reţinute, arestate, condamnate la pedeapsa închisorii ori la 
detenţiune pe viaţă sau aflate în executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ 
sau de detenţie care nu au asemenea acte sau a căror valabilitate este expirată şi care nu dispun 
de mijloace financiare. 
 
În expunerea proiectului se arată că din efectivul total de 30192 deţinuţi aflaţi în unităţile 
penitenciare la data de 29.12.2014, au fost identificaţi 5709 deţinuţi fără acte de identitate sau 
ale căror acte de identitate au expirat. Numărul total al persoanelor private de libertate care nu 
dispun de resurse financiare în cont, aflându-se în imposibilitatea de a achita cheltuielile aferente 
actelor de identitate este 3775. Costurile totale necesare eliberării actelor de identitate pentru 
aceste persoane sunt estimate la 42595 RON.  
 
Din 25447 persoane private de libertate cu drept de vot,  3521 nu posedă acte de identitate sau 
posedă acte de identitate a căror valabilitate este expirată. Costurile la care se ridică eliberarea 
actelor de identitate pentru persoanele custodiate de unităţile subordonate Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, care au drept de vot, dar nu dispun de mijloace financiare în cont sunt 
estimate la 29087,5 RON. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dean@just.ro, în 10 zile de la publicare. 
 

Ministerul Educației a publicat pe data de 17 septembrie un proiect de 
hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 575/2015 privind 
aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor 
de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior 
pentru anul universitar 2015-2016. 

Conform instrumentului de motivare, ca urmare a raportului comisiei de verificare prin care s-a 
constatat îndeplinirea majorității recomandărilor din raportul de monitorizare directă, s-a decis 
încetarea monitorizării directe a Universității „Bioterra” din București, respectiv eliminarea 
mențiunii privind monitorizarea acesteia. 
 
Scopul principal al elaborării noului act este cel de îndreptare a unor erori. Acestea se impun ca 
urmare a omisiunii unor programe de studii sau redactării necorespunzătoare a denumirii acestora 
și a capacității maxime de școlarizare. Acest fapt este cauzat de erori materiale survenite în 
procesul de redactare a anexelor H.G. nr. 575/2015, precum și în procesul de comunicare cu 
Monitorul Oficial al României. În acest sens, unele programe de studii nu se regăsesc în structura 
unor instituții de învățământ superior.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise în 10 zile de la publicare. 
 

http://www.legalis.ro/
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Noi dispoziții propuse privind permisele de vânătoare 
 

 

 

  

Ministerul Mediului a publicat pe data de 16 septembrie un proiect de 
ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 539/2009 pentru 
aprobarea regimului permiselor de vânătoare. 

Conform instrumentului de motivare, modificările şi completările aduse Legii nr. 407/2006 a 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic prin Legea nr. 149/2015 în ceea ce priveşte dreptul de 
tipărire a permiselor de vânătoare permanente şi structura comisiei de examinare au incidenţă 
asupra modului de dobândire a statutului de vânător şi de tipărire a permisului de vânătoare 
permanent. 
 
În aceste condiţii, este necesară punerea în acord cu legislaţia în vigoare a Regulamentului privind 
obţinerea permisului de vânătoare şi a Regulamentului pentru tipărirea, înserierea, gestionarea, 
eliberarea şi anularea permiselor de vânătoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânătoare 
aflate în uz, aprobate prin Ordinul nr. 539/2009. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, București, în 10 zile de la publicare. Persoana de 
contact este: domnul Dicu Daniel. 
 



 

   
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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Tutoriale Legalis® 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntați, contactați 
Suportul Legalis® 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 

Cu ajutorul funcției 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 informații contactați Suportul 

Legalis. 

Salvează semne de carte 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-

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

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

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 Legalis către o adresă de email și să anexezi, dacă vrei, 

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

funcției tipărește. 

 

 

 

 

 
 

Productivitate cu Legalis – Instrumente utile  

Eficiența în lucrul cu Legalis se obține și cu ajutorul instrumentelor pentru salvare, tipărire sau 
recomandare. În tutorialul de astăzi vă oferim câteva detalii despre cum puteți utiliza fiecare dintre 
aceste instrumente.  
 

http://www.legalis.ro/
http://www.legalis.ro/


 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
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InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

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