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Măsuri pentru deblocarea activității unor autorități publice locale 

În Monitorul Oficial nr. 733 din 30 septembrie 2015 a fost publicată 
O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte nor-
mative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare. 

 
Principalele prevederi 

 actul modifică o serie de acte importante: Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
Legea nr. 227/2015 - Noul Cod fiscal, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, O.U.G. nr.  126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în 
faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferen-
delor Relative la Investiţii, Legea nr. 1/2011 a educației naționale, Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, O.U.G. nr. 
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 

 măsuri pentru deblocarea activității anumitor autorități publice locale: drepturile de asistență 
socială (alocație, măsuri de protecție socială, ajutoare pentru încălzire acordate persoanelor cu 
venituri mici etc.) vor putea fi aprobate de către secretarul unității administrativ-teritoriale sau 
de persoana numită de prefect în acest sens, în situația în care primarul nu își poate exercita 
atribuțiile; în cazul dizolvării consiliului local - posibilitatea reconstituirii consiliului din membri 
supleanți; în situația majorării/diminuării bugetului local cu sume de la bugetul de stat, prin 
hotărâre de Guvern - posibilitatea ca prefectul să desemneze o persoană care să preia calitatea 
de ordonator principal de credite și care să aibă dreptul de a rectifica bugetul local prin 
aprobarea unei decizii, cu avizul AJFP;  referitor la nivelul impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2016 – posibilitatea aprobării lor prin dispoziție a primarului, în cazul în care consiliul local 
este dizolvat, sau – dacă nici primarul nu-și poate exercita atribuțiile - prin decizie aprobată de 
către secretarul unității administrativ-teritoriale (sau de către persoana desemnată să preia 
calitatea de ordonator principal de credite), cu avizul AJFP; emiterea autorizațiilor de construire 
de către preşedinţii consiliilor judeţene, pentru lucrările care se execută la imobile situate pe 
raza unităţilor administrativ-teritoriale unde primarul nu îşi poate exercita atribuţiile; 

 măsuri privind Legea educației: senatele universitare ale instituţiilor de învăţământ pot apro-
ba, la propunerea consiliului de administraţie, în anul universitar 2015-2016, continuarea 
raporturilor juridice de muncă pentru cadrele didactice cu grad de asistent/lector care nu şi-au 
obţinut titlul de doctor până la această dată. În lipsa unei astfel de prevederi, dat fiind 
numărul semnificativ de cadre didactice fără studiile doctorale finalizate, instituţiile de 
învăţământ superior ar fi fost în imposibilitatea de a asigura condiţiile optime pentru 
desfăşurarea procesului de învăţământ; 

 măsuri privind Legea finanțelor publice: se prorogă până la 1.01.2017 termenul pentru aplica-
rea prevederilor referitoare la elaborarea bugetului la partea de cheltuieli pe credite de anga-
jament și credite bugetare, precum și elaborarea programelor bugetare pe baza unei noi meto-
dologii; se prorogă cu 2 ani, de la 20.10.2015 la 20.10.2017, intrarea în vigoare a prevederii 
potrivit căreia conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituțiile publice aflați în 
funcție trebuie să obțină certificat de atestare a cunoștințelor în Sistemul European de Conturi;   

 măsuri privind arbitrajul: se transferă responsabilitatea prezentării României în fața Curții de 
Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative 
la Investigații în sarcina MFP. 
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Regulamentul CSM a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 729 din 29 septembrie 2015 a fost publicată Hotă-
râre nr. 895/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a CSM, aprobat prin Hotărârea nr. 326/2005. 

Principalele prevederi 

 personalul contractual din aparatul propriu răspunde disciplinar pentru abaterile de la 
îndatoririle de serviciu; 

 se modifică parțial sancţiunile disciplinare ce se pot aplica în raport cu gravitatea abaterilor 
personalului din aparatul propriu: diminuarea indemnizaţiei sau a salariului de încadrare cu 
până la 15% pe o perioadă de la una la 3 luni s-a înlocuit cu retrogradarea din funcție, cu 
acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată 
ce nu poate depăși 60 de zile, iar eliberarea din funcţie sau desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă s-a înlucuit cu reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 
5-10%; adițional, ca sancțiuni mai fugurează și avertismentul scris și desfacerea disciplinară 
a contractului individual de muncă; 

 în cazul în care există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, președintele Consiliului 
sau, după caz, secretarul general dispune cercetarea prealabilă și desemnează persoana 
împuternicită în acest scop; în vederea desfășurării cercetării prealabile, persoana 
desemnată convoacă persoana cercetată pentru a fi audiată, care are dreptul să își 
formuleze și să își susțină apărările; hotărârea sau, după caz, dispoziția prin care s-a aplicat 
sancțiunea disciplinară se comunică celui în cauză în cel mult 5 zile calendaristice de la data 
emiterii și produce efecte de la data comunicării; hotărârea sau, după caz, dispoziția de 
sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data comunicării; 

 dispozițiile privind sancțiunile se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; 

 în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din apara-
tul propriu, stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum și a procedurii de 
cercetare și aplicare a sancțiunilor disciplinare se face prin ordin al președintelui CSM. 

În Monitorul Oficial nr. 730/29.09.2015 a fost publicată H.G. nr. 790/2015 
privind prorogarea unor termene prevăzute în H.G. nr. 1079/2013 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 
privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune. 

Principalele prevederi 

 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016: 

 termenul maxim până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii de resurse umane 
din cadrul Direcţiei proprii;  

 termenul maxim până la operaţionalizarea departamentului cu atribuţii economice şi 
administrative de la nivelul Direcţiei proprii; 

Guvernul a prorogat unele termene din Regulamentul 
sistemului de probațiune 
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Circumscripţiile unor judecătorii au fost modificate 

În Monitorul Oficial nr. 735 din 1 octombrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 794/2015 privind modificarea şi completarea anexei la H.G. nr. 
337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor 
de pe lângă judecătorii. 

Rearondări: 

 Judeţul Bistriţa-Năsăud: Comunele Şieu-Măgheruş, Miceştii de Câmpie, Sânmihaiu de 
Câmpie, Budeşti, Silivaşu de Câmpie şi Urmeniş, din circumscripţia Judecătoriei Bistriţa, trec 
în circumscripţia Judecătoriei Beclean; 

 Judeţul Cluj: Comunele Gilău şi Măguri-Răcătău, din circumscripţia Judecătoriei Cluj-
Napoca, trec în circumscripţia Judecătoriei Huedin; Comunele Căianu, Pălatca, Mociu, 
Cămăraşu şi Suatu, din circumscripţia Judecătoriei Cluj-Napoca, trec în circumscripţia 
Judecătoriei Gherla; 

 Judeţul Maramureş: Comuna Coaş intră în circumscripţia Judecătoriei Târgu Lăpuş; Oraşul 
Cavnic şi comuna Remetea Chioarului, din circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, trec în 
circumscripţia Judecătoriei Târgu Lăpuş; Comuna Bârsana, din circumscripţia Judecătoriei 
Sighetu Marmaţiei, trece în circumscripţia Judecătoriei Dragomireşti; 

 Judeţul Sălaj: Oraşul Cehu Silvaniei, comunele Românaşi, Mirşid, Sălăţig, Almaşu, Sânmihaiu 
Almaşului, Fildu de Jos, Zimbor şi Cuzăplac, din circumscripţia Judecătoriei Zalău, trec în 
circumscripţia Judecătoriei Jibou. 

În Monitorul Oficial nr. 725 din 28 septembrie 2015 a fost publicat 
OPANAF nr. 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
administrarea contingentelor tarifare în România. 

Principalele prevederi 

 prevederile normelor tehnice sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin 
reglementări ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeană în ordinea cronologică 
a datelor la care au fost acceptate declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie, în 
conformitate cu prevederile art. 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei 
din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 
al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 ordinul intră în vigoare în a cincea zi de la data publicării în Monitorul Oficial; 
 la data intrării în vigoare a ordinui: se abrogă Ordinul nr. 9923/2006 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind activitatea autorităţii vamale de administrare a cotelor tarifare 

comunitare în România (Monitorul Oficial nr. 1054 din 30decembrie 2006); Direcţia 

generală a vămilor publică pe pagina web „Graficul de alocare a contingentelor tarifare” 

comunicat de Comisia Europeană. 

Noi norme privind contingentele tarifare au fost aprobate 
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  Contractul-cadru privind asistența medicală pentru anii 2014-2015 
a fost modificat 

 

În Monitorul Oficial nr. 727 din 28 septembrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 791/2015 privind modificarea și completarea H.G. nr. 400/2014 
pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 
reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. 

Principalele prevederi 

 s-au modificat parțial obligațiile furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi unele 
materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu. Astfel, aceștia au obligația să raporteze în 
vederea decontării caselor de asigurări de sănătate/CNAS cu care se află în relaţii contrac-
tuale, facturile pentru serviciile acordate şi decontate din bugetul Fondului, pentru pacienţii 
din statele membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană însoţite de copii ale documentelor 
care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după 
caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă 
stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi; 

 în Pachetul de servicii medicale de bază pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi 
activităţi de transport sanitar neasistat s-a introdus transportul dus-întors, la laboratorul de 
investigații paraclinice și de la laborator la domiciliu, pentru asigurații imobilizați la pat, 
pentru efectuare de investigații medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de 
medicii de familie sau de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflați 
în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 

 din Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri 
paliative la domiciliu s-a eliminat monitorizarea dializei peritoneale și s-a modificat modali-
tatea de realizare a ventilaţiei noninvazive; 

 pacienţii din statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de 
asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, vor mai beneficia și de  
serviciile medicale de chimioterapie acordate în regim de spitalizare de zi; 

 perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecțiuni acu-
te, de până la 8-10 zile în afecțiuni subacute și de până la 30-31 de zile pentru afecțiuni cronice. 

În Monitorul Oficial nr. 734 din 1 octombrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 7/2015 a CCF privind susținerea examenului de atribuire 
a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea 
noiembrie 2015. 

Principalele prevederi 

 examenul va avea loc în municipiul București în data de 7 noiembrie 2015; locul de 
desfășurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali până la 
data de 2 noiembrie 2015;  examenul va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă;  

 înscrierile la examen se fac în perioada 5 octombrie 2015 - 26 octombrie 2015 pe site-ul 
www.cameraconsultantilorfiscali.ro și dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii 
poștale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, 
sectorul 2, municipiul București 

Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal - noiembrie 2015 
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   Metodologia recunoașterii diplomelor din străinătate a fost publicată 

În Monitorul Oficial nr. 739 din 2 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și 
echivalare a diplomelor și certificatelor obţinute la absolvirea studiilor 
universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii 
acreditate de învăţământ superior din străinătate. 

Principalele prevederi 

 metodologia se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituţie acreditată de 
învăţământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licenţă și/sau a 
ciclului II de studii universitare de master, precum și/sau a unui program postuniversitar de 
formare și dezvoltare profesională continuă; 

 recunoașterea/echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni: a) cetăţeni 
români, cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale UE, SEE și Confederaţiei Elveţiene; b) 
membrilor de familie ai cetăţenilor europeni care provin din state terţe; c) cetăţenilor 
statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România și beneficiarilor 
statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale UE, 
SEE și Confederaţiei Elveţiene; d) cetăţenilor statelor terţe ce beneficiază de o formă de 
protecţie internaţională pe teritoriul României; e) cetăţenilor statelor terţe. 

 actele de studii nu se recunosc sau nu se echivalează în următoarele situaţii: a) instituţia de 
învăţământ superior care a eliberat actul de studii și/sau programul de studii nu este recunos-
cută în statul de origine; b) dacă înscrierea la programul de studii pentru care se solicită 
echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome obţinute la o instituţie de învăţământ neacredi-
tată în statul de origine; c) dacă înscrierea la programul de studii pentru care se solicită 
echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome care nu îndeplinește condiţiile de acces; d) în 
cazul în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor documente de studii false în dosar; în 
acest caz se sesizează organele abilitate; e) actul de studii nu face parte din categoria actelor 
de studii eliberate în sistemul de învăţământ superior din statul emitent. Situaţiile nu sunt 
limitative, C.N.R.E.D. poate dispune soluţia de nerecunoaștere sau neechivalare și în alte 
cazuri, cu respectarea legislaţiei naţionale și a bunelor practici și recomandări internaţionale. 

În Monitorul Oficial nr. 739 din 2 octombrie 2015 a fost republicată 
Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului 
Economic și Social. 

Principalele prevederi 

 legea a fost republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 222/2015 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și 

Social (Monitorul Oficial nr. 567 din 29 iulie 2015), dându-se textelor o nouă numerotare.  

 Consiliul este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în sco-

pul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile 

sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile și 

este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a 

propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor.  

  
 

Legea Consiliului Economic și Social a fost republicată 
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  Metodologia examenului de definitivare în învăţământ s-a modificat 

În Monitorul Oficial nr. 739 din 2 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 5287/2015 privind modificarea și completarea Metodologiei de 
organizare și desfășurare a examenului naţional de definitivare în învă-
ţământ, aprobată prin Ordinul nr. 4802/2014. 

Principalele prevederi 

 definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre disciplinele pe care cadrul 
didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, dome-
niile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare în anul școlar respectiv; 

 dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor și nota 
finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, dar mai mică sau egală 
cu 1 punct, rămâne definitivă nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor; 

 dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor și nota 
finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 1 punct se constituie, prin decizia 
inspectorului școlar general, o nouă comisie de recorectare din 4 membri evaluatori organizaţi 
în două subcomisii, prima subcomisie formată din evaluatori proveniţi din comisia de evaluare, 
iar a doua subcomisie formată din evaluatori proveniţi din comisia de contestaţii; recorectarea 
lucrării se face conform procedurii de evaluare a lucrărilor; rezultatul acestei ultime corectări 
este definitiv și reprezintă nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor; 

 candidaţii care depășesc vechimea prevăzută de lege pentru înscrierea la examenul naţional 
de definitivare în învăţământ din cauza restricţionării accesului la examen ca urmare a faptului 
că specializările/programele de studii absolvite nu au fost acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu în baza unei hotărâri a Guvernului la data înscrierii la facultate se pot 
înscrie la examen începând cu sesiunea 2016. În această situaţie, în calculul vechimii efective 
la catedră nu se include perioada în care accesul la examen a fost restricţionat; candidaţii în 
situaţia de mai sus trebuie să îndeplinească toate celelalte condiţii legale în vigoare privind 
participarea la examenul naţional de definitivare în învăţământ. 

În Monitorul Oficial nr. 732 din 30 septembrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 28 iunie 2011 în cauza Ștefan Angelescu și alții 
împotriva României. 

CEDO a hotărât 

 a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în ceea ce privește daunele morale, în 
același termen de trei luni, următoarele sume, care trebuie convertite în moneda națională 

la rata de schimb aplicabilă la data plății: (i) 2.400 euro, plus orice sumă ce poate fi datorată 
cu titlu de impozit, către reclamantul din cererea nr. 3.484/05; (ii) 4.800 euro *), plus orice 

sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, către reclamantul din cererea nr. 36.298/07; 
 b) că, de la expirarea termenului de trei luni menționat mai sus și până la efectuarea plății, 

aceste sume trebuie majorate 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. 
 
*

) 
Rectificată la 10 ianuarie 2012: textul era: „8.000 EUR (opt mii de euro)”. 

CEDO: România a încălcat art. 6 §1 și art. 1 din Protocolul nr. 1 
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  Hotărâre prealabilă privind taxa de poluare 

În Monitorul Oficial nr. 728 din 29 septembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 14/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind taxa de poluare. 

 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Avocatul Poporului şi de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă ICCJ și stabileşte următoarele:  

„- în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 9/2000, aprobată de Legea 
nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor art. 1 din O.G. nr. 13/2011, 
aprobată de Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor art. 120 
alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (O.G. nr. 92/2003 - n.r.), republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, dobânda care se acordă pentru sumele încasate cu titlu de 
taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare şi taxă pentru emisii poluante, restituite prin hotărâri 
judecătoreşti, este dobânda fiscală prevăzută de dispoziţiile art. 124 alin. (1) şi alin. (2) din Codul 
de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile 
cu art. 120 alin. (7) din acelaşi act normativ. 

- în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 994 din Codul civil de la 1864, art. 1535 din Codul 
civil, art. 124 alin. (1) şi art. 70 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, momentul de la care curge dobânda fiscală pentru sumele încasate cu titlu 
de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare şi taxă pentru emisii poluante, restituite în temeiul 
hotărârilor judecătoreşti, este reprezentat de data plăţii acestor taxe.” 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 

 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

penală şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 

 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 Propunere legislativă privind modificarea art. 11 din Legea Cetăţeniei Române nr. 21/1991 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor 

şi drepturile conexe 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 

deputaţilor şi senatorilor 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale  

 Propunere legislativă privind „Primul loc de muncă” 

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

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
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Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Tribunalului în cauza T-450/12 - Alexios Anagnostakis/Comisia 

Tribunalul Uniunii Europene confirmă că inițiativa cetățenească europeană care urmărește 
ștergerea datoriei publice oneroase a țărilor aflate în stare de necesitate, precum Grecia, nu 
poate fi înregistrată. 

 Hotărârea Tribunalului în cauza T-364/13 - Eugenia Mocek și Jadwiga Wenta KAJMAN Firma 
Handlowo-UsługowoProdukcyjna/OAPI 

Renumele crocodilului Lacoste permite împiedicarea înregistrării unor forme de crocodil sau de 
caiman pentru produsele din piele, pentru îmbrăcăminte și pentru încălțăminte. 

 Hotărârea CJUE în cauza C-201/14 - Smaranda Bara și alții/Președintele Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate și alții 

Dreptul Uniunii se opune transmiterii și prelucrării de date personale între două autorități ale 
administrației publice a unui stat membru fără ca persoanele vizate să fi fost informate în 
prealabil despre această transmitere sau despre această prelucrare. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 320 din 28 septembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) > lansează o invitație în vederea 
depunerii de candidaturi pentru un post de director executiv la sediul său central din Frankfurt, 
Germania. Anunțul a fost publicat în JOUE CA 323 din 1.10.2015. 
 

Experiență profesională: să aibă cel puțin 15 ani de experiență profesională dobândită după încheierea 
studiilor la un nivel la care se poate avea acces pe baza calificărilor menționate anterior; din cei 15 ani de 
experiență profesională, cel puțin cinci ani trebuie să fi fost dobândiți în domeniul de activitate al EIOPA; 
 

Înscriere: Candidaturile se trimit prin e-mail la adresa: 1518TAAD14@eiopa.europa.eu. Persoana de 

contact pentru orice informații suplimentare privind procedura de selecție: Coordonator Resurse 

Umane - Fatima Diago Villescas 
 

Termen-limită: cel mai târziu până la data de 30 octombrie 2015 (data e-mailului), ora 23.59 (ora 
Europei Centrale).  

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie 
să cititi cu atenție Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial nr. C 70 A din 
27 februarie 2015, precum și pe site-ul internet al EPSO.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  

Legea fondului funciar propusă spre modificare 
 

Ministerul Agriculturii a publicat pe data de 29 septembrie un proiect de 
Hotărâre pentru modificarea art. III alin. (1) din H.G. nr. 78/2015 privind 
modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013. 

Conform instrumentului de motivare, având în vedere faptul că în multe unități administrativ-
teritoriale, proiectele de amenajamente pastorale nu au fost aprobate în termenul prevăzut de 6 luni, 
din cauza cheltuielilor pe care acestea le generează, sume care nu au fost prevăzute în bugetele locale, 
este necesar să se creeze cadrul juridic necesar aprobării acestora prin reglementarea unei noi 
perioade de elaborare și aprobare a proiectelor de amenajamente pastorale. 
 
 Prin prezentul proiect se reglementează această perioadă cuprinsă între data publicării acestuia și 28 
februarie 2016, deoarece, potrivit art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991, „în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti - 
fermieri activi, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de 
utilizare a terenului, au obligaţia, pentru anul 2015, să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în 
oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 
2016 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.”.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: anne.niculescu@madr.ro, în 10 zile de la publicare. 

Facilități fiscale propuse de MFP 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 2 octombrie un 
proiect de ordonanţa de urgenţă privind acordarea unor facilităţi 
fiscale. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se reglementează, printre altele: 
 anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general 
consolidat, restante la 30 septembrie 2015, cu anumite condiţii; 
 anularea penalităţilor de întârziere datorate și neachitate la 30 septembrie 2015, aferente 
obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse 
până la această dată, cu anumite condiţii; 
 anularea penalităţilor de întârziere datorate pentru diferenţele suplimentare de plată declarate 
de contribuabili prin declaraţie rectificativă cu scadenţă anterioară datei de 30 septembrie 2015, cu 
anumite condiţii; 
 anularea penalităţilor de întârziere aferente diferenţelor suplimentare stabilite prin decizie de 
impunere emisă de inspecţia fiscală care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a 
ordonanţei de urgenţă, cu condiţia plății obligaţiilor principale individualizate în decizia de impunere 
şi a dobânzilor aferente acestora până la termenul de plată prevăzut în decizie.  
 

 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. 
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MADR propune modificarea Legii cooperației agricole 

 

  
Ministerul Agriculturii a publicat pe data de 30 septembrie un proiect de 
lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 566/2004 a cooperației 
agricole, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se reglementează, printre altele: 
 posibilitatea pentru întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, constituite în baza O.U.G. 
nr. 44/2008 să poată fi membri cooperatori ai unei cooperative agricole;  
 ca în actul constitutiv și în statutul cooperativelor să fie evidențiate anumite elemente; 
 actualizarea valorii capitalului social al cooperativelor, având în vedere că în  prezent se utilizează lei 
RON; 
 câteva facilități fiscale în cazul cooperativelor agricole, având în vedere contextul problemelor 
structurale ale sectorului agricol, respectiv dimensiunea mică  și fărâmițarea exploatațiilor, numărul 
mare de exploatații de mici dimensiuni etc., dar și a gradului redus de adaptare la cerinţele pieţei, 
asocierea și cooperarea dintre producători sunt esențiale în ceea ce privește consolidarea puterii de  
negociere, procurarea utilajelor și tehnologiilor agricole, creşterea gradului de  acces la credite, 
introducerea inovațiilor și a ideilor noi de management, cum ar fi: (i) reducerea cu 20% a impozitului pe 
profit în primii 5 ani de activitate pentru cooperativele nou înființate, iar pentru cooperativele deja 
înființate pentru următorii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi;  (ii) scutirea membrilor de la 
plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe 
norma de venit în cazul persoanelor fizice (PF, PFA, II, IF), pentru producția valorificată prin/către 
cooperativa agricolă;  (iii) în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea să plătească impozit pe 
profit și să fie scutite de la plata impozitului pe venituri; (iv)scutirea de la impozitul pe proprietate a 
bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă; 
(v) scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în 
arendă de către cooperative de la aceștia. 
 măsuri de aplicare în cazul cooperativelor agricole rezultate ca urmare a  aplicării O.U.G. nr. 3/2015. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: anne.niculescu@madr.ro, până la data de 1.08.2015, inclusiv. 

Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior va fi actualizat 

Ministerul Mediului a publicat pe data de 1 octombrie un proiect de 
hotărâre pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se stabileşte valoarea PML la 137 lei/mc, acesta fiind 
foarte apropiat de preţul mediu realizat la vânzările de masă lemnoasă pe picior rezultat din datele 
comunicate de Institutul Naţional de Statistică, fapt care va determina creşterea corespunzătoare cu 
19,1% faţă de anul 2013 a taxelor, garanţiilor, redevenţei, despăgubirilor în cazul scoaterilor definitive 
sau a ocupărilor temporare, respectiv, a compensaţiilor pentru proprietarii care nu-şi pot recolta integral 
masa lemnoasă ca urmare a încadrării pădurilor în păduri cu funcţii de protecţie 
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: daniacob2010@yahoo.com, în 10 zile de la publicare. 
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MS a propus cuantumul taxei pentru concursul de rezidenţiat 
- sesiunea 15 noiembrie 2015 - 

  
Ministerul Sănătății a publicat pe data de 28 septembrie un proiect de 
ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la 
concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară 
şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015. 

Conform instrumentului de motivare, cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat 
pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015, se 
stabileşte la suma de 360 lei/participant. 
 
Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de 
Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu 
Nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: propuneri@ms.ro, până la data de 1.08.2015, inclusiv. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Interpretarea Codului civil. Perspectiva jurilingvistică 
 

Evoluţie sau regres în aplicarea şi interpretarea dreptului  

Noutate absolută - perspectiva jurilingvistică 

În condiţiile adoptării Noului Cod civil lucrarea de 
faţă este una de maximă actualitate, mai ales 
ţinând cont că tema interpretării are în literatura 
de specialitate o soartă aparte. 
 
Puncte forte 

 aprofundarea interpretării gramaticale a 
normelor juridice 

 analiza principalelor metode de interpre-
tare ale dreptului 

 analiza normelor juridice din perspectiva 
noului Cod civil 

 abordare interdisciplinară cu referiri la ling-
vistică, teoria generală a dreptului, drept 
civil, drept procesual civil 

 ample referinţe bibliografice 
 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Interpretarea Codului civil. Perspectiva jurilingvistică  

Diana Dănişor 
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/interpretarea_codului_civil_perspectiva_jurilingvistica-p6991.html
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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 

5 pași – informații esențiale în utilizarea zilnică a Legalis 

1. Căutare simplificată sau avansată: Indiferent ce tip de document cauți, îl poți găsi rapid în Legalis folosind 

expresiile de căutare (ex: codul civil, codul penal, codul fiscal, lege nr. /an, ordin nr. / an etc.). Pentru căutări 

avansate ai la dispoziție măști de căutare pentru legislație, jurisprudență românească și CEDO, documente UE, 

bibliografie și Monitorul  Oficial.  

2. Cuprinsul Legalis: În panoul din stânga găsești întotdeauna cuprinsul aplicației, al secțiunii sau al 

documentului deschis. În plus, în actele normative, ai la dispoziție și informații privind aplicabilitatea actelor. 

3. Instrumente utile: Atunci când efectuezi căutări, din bara de instrumente utile poți salva sau exporta liste 

de rezultate sau documentul vizualizat/ori secțiuni ale acestuia, poți crea semne de carte în contul tău 

Legalis, poți naviga între rezultatele unei căutări sau secțiunile unui document, poți tipări sau poți efectua 

căutări în act.  

4. Sumar conexiuni: Tot ceea ce trebuie să afli despre un act normativ se regăsește în panoul din dreapta. 

Versiuni ale actelor normative, norme de aplicare, referințe (*doar în variantele din Monitorul Oficial), alte 

acte care citează actul vizualizat, citări din Doctrina, Jurisprudență și Bibliografie, precum și mențiunile în 

conținutul original Legalis le poți accesa în Sumarul Conexiunilor. 

5. Personalizează Legalis potrivit nevoilor tale de utilizare: În secțiunea Contul meu poți administra parola, 

poți verifica istoricul căutărilor tale în aplicație, poți opta pentru afișarea sau ascunderea sfaturilor rapide 

din Legalis sau poți modifica abonamentul curent.  

Legalis în 5 pași  

Ai un cont nou în Legalis sau vrei să testezi funcționalitatea aplicației noastre? Cei cinci pași descriși în 
tutorialul de astăzi te vor ajuta să folosești rapid și eficient cele mai importante secțiuni și funcționalități.  
 

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

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

 
 

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

Cărțile bune creează dependență! 

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

 

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

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

