


 
 
 

Pentru că informația înseamnă putere!  

 
 
Proiectul InfoLEGALis 
 
 

 

 

 
 

 

Cuprins 
 
 Acte publicate în Monitorul  

Oficial al României .........................1 
 
 Procesul legislativ la Camera 

Deputaților și Senat ...................... 4 
 
 Acte publicate în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene ....... 5 
 
 Jurisprudență europeană ........... 6 
 
 Concursuri europene ................... 6 
 
 Transparență decizională ........... 7 
 
 Decrete semnate ............................ 9 
 
 Recomandare editorială ........... 10 
 
 Tutoriale Legalis© ........................ 11 
 
 Detalii contact  .............................. 12 
   
 

 
 

Editura C.H.Beck a pus în practică un proiect care se  dovedește 

util atât pentru specialiști, cât și pentru absolvenții facultăților 

de drept sau chiar pentru cititorii interesați de informații legis-

lative, actualizate săptămânal.  

InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este 

realizată o selecție a unor elemente de noutate legislativă.  

Conține informații despre evenimente legislative care se află în 

derulare, despre acte normative noi sau aflate în stadiul de 

proiect.  

Proiectul se adresează nu numai celor care lucrează în dome-

niul juridic, ci și celor care doresc să afle noutățile legislative de 

ultimă oră, fără a mai fi nevoiți să apeleze la  un specialist.  

Întreaga echipă desfășoară o muncă susținută pentru a publica 

în timp util noutățile legislative. Orice propuneri sau sugestii le 

așteptăm la adresă de contact. 

 

3-9 octombrie 2015 

 

 

www. infolegal .ro/in fo legal i s  

Susținut de: 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

 

1 

 
  

Noi dispoziții privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 

În Monitorul Oficial nr. 749 din 7 octombrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 229/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

 
Principalele prevederi 

 prin hărțuire psihologică se înțelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o 
perioadă, este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, 
gesturi sau alte acte intenționate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau 
integritatea fizică ori psihologică a unei persoane; 

 prin stereotipuri de gen se înțelege sistemele organizate de credințe și opinii consensuale, 
percepții și prejudecăți în legătură cu atribuțiile și caracteristicile, precum și rolurile pe care le 
au sau ar trebui să le îndeplinească femeile și bărbații; 

 prin bugetare din perspectiva de gen se înțelege analiza bugetului public în vederea identifi-
cării impactului pe care îl are asupra vieții femeilor și bărbaților și alocarea resurselor 
financiare în vederea respectării principiului egalității de șanse între femei și bărbați; 

 se înființează Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în 
subordinea Ministerului Muncii, care promovează principiul egalității de șanse și de tratament 
între femei și bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul 
de sex, în toate politicile și programele naționale; 

 se înființează Comisia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, 
denumită în continuare CONES, care își desfășoară activitatea în coordonarea ANES. 

În Monitorul Oficial nr. 755 din 9 octombrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 228/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2014 privind modificarea 
și completarea Legii petrolului nr. 238/2004. 

Principalele prevederi 

 în cazul acordurilor petroliere încetate prin expirarea duratei, pentru care sunt confirmate 
resurse geologice/rezerve de petrol în baza programelor operațiunilor petroliere avizate de 
autoritatea competentă, activitatea titularilor care desfășurau operațiuni petroliere avizate la 
data intrării în vigoare a prezentei legi poate continua la obiectivele unde există în posesie 
infrastructura necesară extracției rezervelor de petrol, în baza programelor operațiunilor 
petroliere avizate de autoritatea competentă, până la intrarea în vigoare a acordurilor 
petroliere, cu condiția ca durata de 30 de ani să nu se fi împlinit; 

 până la data de 1 noiembrie 2015, persoanele juridice în cazul cărora sunt îndeplinite condi-
țiile de mai sus pot solicita, prin cerere scrisă însoțită de dovada deținerii infrastructurii nece-
sare, încheierea de acorduri petroliere, prin excepție de la prevederile art. 30 alin. (2) din lege; 

 în baza solicitărilor formulate potrivit prevederile de mai sus, autoritatea competentă poate 
încheia, prin excepție de la prevederile art. 30 alin. (2), acorduri petroliere care intră în vigoare 
de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului. 

Legea petrolului a fost modificată 
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Regulamentul Școlii Naționale de Grefieri a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 745 din 6 octombrie 2015 a fost publicată Hotă-
rârea Plenului CSM nr. 894/2015 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de 
Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr. 183/2007. 

Principalele prevederi 

 pe durata cursurilor de formare profesională iniţială, inclusiv a stagiului de practică, personalul 
de instruire realizează evaluarea şi notarea, pentru fiecare cursant, în ceea ce priveşte nivelul 
de asimilare a cunoştinţelor şi dobândirea deprinderilor, precum şi alte criterii stabilite la 
propunerea directorului adjunct coordonator al departamentului de formare profesională 
iniţială, de consiliul de conducere al şcolii, pentru fiecare disciplină; 

 notele obţinute la examenele finale, cu excepţia celor de la proba de dactilografie şi informa-
tică aplicată, pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afişare; nota acordată de comisia 
de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată; 

 absolvenţii Şcolii care au obţinut media de absolvire cel puţin 7,00 (şapte) sunt încadraţi în 
treapta profesională imediat superioară celei de debutant; 

 formarea profesională continuă este organizată sub formă de seminare, sesiuni de pregătire, 
inclusiv în forma învăţământului la distanţă (eLearning), conferinţe, vizite de lucru şi stagii de 
formare în străinătate; 

 hotărârea mai reglementează, printre altele, și: atribuțiile personalului propriu de instruire al 
departamentului de formare profesională continuă; atribuţiile departamentului relaţii 
internaţionale; atribuțiile Biroului resurse umane, documentare şi perfecţionare profesională, 
prin personalul de specialitate. 

În Monitorul Oficial nr. 750 din 7 octombrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 230/2015 privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei. 

Principalele prevederi 

 sărbătorirea anuală a Zilei Dobrogei poate fi marcată de autoritățile centrale și locale, precum 
și de instituțiile publice de cultură din țară și străinătate, prin organizarea unor programe și 
manifestări cu caracter cultural-științific; 

 autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material sau logistic 
organizarea și desfășurarea programelor și manifestărilor, în limita fondurilor disponibile; 

 Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de 
servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările 
dedicate acestei sărbători. 

14 noiembrie declarată Ziua Dobrogei 
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Hotărâre prealabilă admisă privind Codul muncii și Codul civil 

 

În Monitorul Oficial nr. 743 din 5 octombrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 21 din din 22 iunie 2015 a Completului pentru dezlega-
rea unor chestiuni de drept în materie civilă referitoare la interpretarea 
și aplicarea unor dispoziții din din Codul civil de la 1864, Codul muncii, 
O.G. nr. 9/2000 și Noul Cod civil. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța − Secția I 
civilă în dosarul nr. 9994/118/2013, şi a stabilit că: 

În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 1079 alin. (2) pct. 3 din Codul civil de la 1864 și 
art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil raportat la art. 166 alin. (1) și (4) din Codul muncii, repu-
blicat, cu modificările și completările ulterioare *art. 161 alin. (1) și (4) din Codul muncii în forma 
anterioară republicării+ și art. 1088 din Codul civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobată 
prin Legea nr. 356/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, 
aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 1.535 din Codul 
civil, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de 
plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii acțiunii. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Convenţia europeană pentru 

protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi 

medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la 

Strasbourg la 20 februarie  

 Proiect de Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

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

Statutul deputaţilor şi senatorilor 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii 

 Propunere legislativă pentru creşterea transparenţei în utilizarea finanţelor publice 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 46/2008 -Codul silvic 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 

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

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privin unele 

măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 

şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 

deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr.24/2015 pentru modificarea Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedură penală 

 Propunere legislativă pentru completarea alin. (1), art. 88 din Legea nr. 53/2003, Codul 

muncii, republicată 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic al României 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Noi fețe ale monedelor euro destinate circulației 

 
În Jurnalul Oficial nr. C 327 din 3 octombrie 2015 au fost publicate informări privind 4 noi modele de 
monede euro destinate circulației. 
 

1. Țara emitentă: Austria 
Obiectul comemorării: cea de a 30-a aniversare a drapelului UE 
Descrierea modelului: modelul prezintă drapelul UE drept un simbol care unește oameni și culturi cu viziuni 
și idealuri comune, în vederea creării unui viitor comun mai bun. Douăsprezece stele care se transformă în 
siluete umane simbolizează nașterea unei noi Europe. În colțul din dreapta sus, sunt înscrise în semicerc 
denumirea țării emitente, „REPUBLIK ÖSTERREICH”, și anii „1985-2015”. În partea inferioară din dreapta se 
află inițialele artistului (Georgios Stamatopoulos). Inelul exterior al monedei conține cele douăsprezece stele 
ale drapelului european. 
Numărul de monede care urmează să fie emise: 2.500.000 
Data emisiunii: al patrulea trimestru al anului 2015 
 

2. Țara emitentă: Belgia 
Obiectul comemorării: cea de a 30-a aniversare a drapelului UE 
Descrierea modelului: modelul prezintă drapelul UE drept un simbol care unește oameni și culturi cu viziuni 
și idealuri comune, în vederea creării unui viitor comun mai bun. Douăsprezece stele care se transformă în 
siluete umane simbolizează nașterea unei noi Europe. În colțul din dreapta sus sunt înscrise în semicerc 
denumirea țării emitente, „BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN”, și anii „1985-2015”. În partea dreaptă, între drapel 
și ani, sunt înscrise marca directorului monetăriei și marca monetăriei, reprezentând capul arhanghelului 
Mihail, cu coif. În partea inferioară din dreapta se află inițialele artistului (Georgios Stamatopoulos). Inelul 
exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului european. 
Numărul de monede care urmează să fie emise: 412.500. 
Data emisiunii: noiembrie 2015 
 

3. Țara emitentă: Irlanda 
Obiectul comemorării: cea de a 30-a aniversare a drapelului UE 
Descrierea modelului: modelul prezintă drapelul UE drept un simbol care unește oameni și culturi cu viziuni 
și idealuri comune, în vederea creării unui viitor comun mai bun. Douăsprezece stele care se transformă în 
siluete umane simbolizează nașterea unei noi Europe. În colțul din dreapta sus, în semicerc, sunt înscrise 
numele țării emitente „éiRe” și anii „1985-2015”. În partea inferioară din dreapta se află inițialele artistului 
(Georgios Stamatopoulos). Inelul exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului 
european. 
Numărul de monede care urmează să fie emise: 1.000.000 
Data emisiunii: octombrie 2015 
 

4. Țara emitentă: Letonia 
Obiectul comemorării: specii pe cale de dispariție – barza neagră 
Descrierea modelului: modelul reprezintă o barză neagră (Ciconia nigra), care este considerată a fi una 
dintre speciile emblematice ale activității de protecție a naturii în Europa. În 2005, Letonia a adoptat planul 
de protecție a berzei negre. În partea de jos a modelului este menționat numele țării emitente, „LATVIJA”, 
iar în partea inferioară este menționat anul emisiunii, respectiv „2015”. Inelul exterior al monedei conține 
cele douăsprezece stele ale drapelului european. 
Numărul de monede care urmează să fie emise: 1.010.000 
Data emisiunii: octombrie 2015 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Noi dispoziții privind navigatorii 

 
În Jurnalul Oficial nr. L 263 din 8 octombrie 2015 a fost publicată DIRECTIVA (UE) 2015/1794 A 
Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a unor directive în ceea ce 
privește navigatorii (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Se modifică: Directiva 2008/94/CE, Directiva 2009/38/CE și Directiva 2002/14/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, precum și Directiva 98/59/CE și Directiva 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea 
ce privește navigatorii. 
 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea CJUE în cauza  C-362/14 - Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner 

Curtea declară nevalidă decizia Comisiei prin care se constată că Statele Unite asigură un nivel 
adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate. Deși Curtea este singura compe-
tentă să constate nevaliditatea unui act al Uniunii, autoritățile naționale de supraveghere sesizate 
cu o plângere pot, chiar și în prezența unei decizii a Comisiei prin care se constată că o țară terță 
oferă un nivel adecvat de protecție a datelor personale, să analizeze dacă transferul datelor unei 
persoane către această țară respectă cerințele legislației Uniunii referitoare la protecția datelor 
menționate și să sesizeze instanțe naționale, în același mod ca persoana vizată, pentru ca acestea 
să efectueze o trimitere preliminară în vederea examinării validității respectivei decizii. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 328 din 5 octombrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

EPSO > Publicarea în JO C 316A, 24.09.15, p. 1. a concursului general EPSO/AD/321/15 – Adminis-
tratori în domeniul auditului (AD 5/AD 7) se anulează. 
 

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.  

 

 
 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
MFP propune măsuri în domeniul ajutorului de stat 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 9 octombrie un 
proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea O.U.G. nr. 77/2014 
privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. 

Conform instrumentului de motivare, în vederea creării unui cadru legislativ unitar la nivel naţional 
care să răspundă solicitărilor Comisiei Europene în domeniul ajutorului de stat şi să poată fi uşor 
aplicabil în angrenajul instituţiilor statului, este necesară adoptarea ordonanţei care să reglementeze 
mecanismul de analiză a oportunităţii şi prioritizării măsurilor de sprijin de natura ajutorului de stat. 
 
Deblocarea procesului de analiză şi elaborare a unor măsuri de sprijin de către fiecare furnizor în parte, 
pentru care se vor emite avize de către Ministerul Finanţelor Publice în ceea ce priveşte încadrarea în 
politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român şi de către Ministerul Fondurilor 
Europene în ceea ce priveşte asigurarea complementarităţii măsurii de ajutor de stat cu programele 
finanţate din fonduri europene va avea ca rezultat imediat pe de o parte susţinerea mediului de afaceri 
prin promovarea măsurilor ce au ca scop investiţiile şi implicit dezvoltarea regională, iar pe de altă 
parte posibilitatea intervenţiei statului în situaţii deosebite şi de urgenţă în vederea salvării/ 
restructurării agenţilor economici strategici.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 

Ministerul Muncii propune introducerea unui venit minim de inserție 

Ministerul Muncii a publicat pe data de 9 octombrie un proiect de 
lege privind venitul minim de inserție. 

Conform instrumentului de motivare, conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, venitul minim de 
inserție este destinat asigurării nivelului de trai minimal definit ca limita exprimată în lei care asigură 
nevoile de bază cum ar fi: hrană, îmbrăcăminte, igienă personală şi menținerea și salubrizarea locuinţei. 
 
Venitul minim de inserție este format din componentele necesare pentru acoperirea diverselor situații în 
care se pot afla familiile/persoanele singure, cum ar fi: a) asigurarea unui nivel minim de trai; b) susți-
nerea familiilor cu copii, în special de vârstă școlară; c) combaterea sărăciei energetice; d) stimularea 
ocupării pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare, altele decât cele reglementate de 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; 
e) asigurarea sănătății prin plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (drept acordat și în 
prezent); f) alte facilități – cum ar fi polița de asigurare a locuinței (drept acordat și în prezent); g) sprijin 
pentru depășirea unor situații punctuale care pot conduce la   riscul excluziunii sociale și care pot fi de 
natura calamităților naturale, incendiilor, pierderea locuinței, afecțiuni ale sănătății care necesită 
tratamente costisitoare sau a căror tratare nu este acoperită integral de asigurarea socială de sănătate.  
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa: dezbateri@mmuncii.ro, în 15 zile de la publicare. 
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MJ modifică condițiile de promovare a personalului contractual ONRC 

 

  
Ministerul Justiției a publicat pe data de 8 octombrie un proiect de ordin 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 
examenului de promovare a personalului contractual din cadrul ONRC și 
al ORC de pe lângă tribunal, însoţit de referatul de aprobare. 

Conform instrumentului de motivare, de la data reîncadrării personalului instituției în 
conformitate cu dispozițiile Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, un număr semnificativ de 
salariați au îndeplinit condițiile pentru trecerea în grade/trepte profesionale superioare sau pentru 
trecerea de la debutant în gradul sau treapta profesională imediat superioară, iar în lipsa unor 
reglementări specifice aceștia nu au avut posibilitatea promovării. 
 
Ținând seama de faptul că promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii 
superior este reglementată în prezent de prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 
1666/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului 
sau concursului pentru promovarea salariaţilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai 
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale pe posturi de execuţie, urmare absolvirii unei 
forme superioare de învăţământ, este necesară abrogarea acestuia odată cu intrarea în vigoare a 
noului regulament. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dru@just.ro, până la data de 18 octombrie 2015. 

Jandarmeria va putea constata unele contravenții 
privind proveniența materialelor lemnoase 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 9 octombrie un 
proiect de hotărâre privind modificarea alin. (4) al art. 7 din H.G. nr. 
470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se propune acordarea dreptului de a constata 
anumite contravenţii prevăzute de actul normativ amendat şi de a utiliza aplicaţia SUMAL, ofiţerilor şi 
subofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române, în vederea verificării în orice moment a legalităţii 
provenienţei materialelor lemnoase. 
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa: legislatie@mai.gov.ro, în 10 zile de la publicare. 
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Normele metodologice ale Legii viei și vinului au fost modificate 

Decrete semnate 
 

  

Ministerul Agriculturii a publicat pe data de 5 octombrie un proiect de 
hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole. 

Conform instrumentului de motivare, normele asigură aplicarea cadrului juridic şi a 
reglementărilor specifice producţiei, procesării, îmbutelierii, etichetării și comercializării 
produselor viniviticole, cu respectarea legislaţiei naționale și europene în vigoare. 
 
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 
769/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 595 din 23 august 2010, cu modificările ulterioare și 
completările ulterioare, se abrogă. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: daniela.motriuc@madr.ro, în 10 zile de la publicare. 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea 
Legii petrolului nr. 238/2004; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană”; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor 
tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi SUA pentru îmbunătăţirea 
conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA semnat la Bucureşti, la 28 mai 2015; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul 
secundar) dintre România şi BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 2015; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind asistenţa financiară 
rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea 
și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua 
Dobrogei; 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice 
în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului 

 

Prima lucrare care analizează exclusiv problema  
drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice  

Puncte forte 

 probleme pe care le ridică aptitudinea 
persoanelor juridice de a fi titulare ale unor 
drepturi fundamentale prevăzute de 
Convenţie 

 trăsături definitorii ale drepturile funda-
mentale prevăzute de Convenţie 

 recunoaşterea drepturilor personalităţii 
recunoscute de art. 8 din Convenţie 
persoanelor juridice 

 abordare interdisciplinară cu referiri la 
drept internaţional, drept civil, protecţia 
internaţională a drepturilor omului 

 referinţe la peste 350 de hotărâri 
relevante din contenciosul CEDO 

 este evidenţiat modul în care a evoluat 
jurisprudenţa Curţii europene în materie 

 ample referinţe bibliografice 

 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juri-
dice în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului  
Andra-Roxana Trandafir 
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/protectia_drepturilor_fundamentale_ale_persoanelor_juridice_in_jurisprudenta_curtii_europene_a_drepturilor_omului-p7005.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 

Filtre în lista de rezultate și cuvinte în context. Să presupunem că analiza pe care trebuie să o efectuăm 

privește evaziunea fiscală. În acest caz, am introdus în linia simplificată de căutare, folosind ghilimelele, 

expresia "evaziunea fiscală", ceea ce înseamnă că doar acest grup exact de cuvinte ne interesează. 

Căutarea ne arată că Legalis conține aproape 2000 de rezultate relevante pe acest subiect din toate tipurile 

de documente disponibile în aplicație. Pentru a simplifica ajungerea la un anumit tip de rezultat, Legalis 

oferă o filtrare dublă: pe secțiuni (cuprinsul din panoul din stânga al aplicației), precum și taburi în panoul 

din mijloc.  

La click pe secțiuni se vor afișa exclusiv rezultatele din secțiunea aleasă, în timp ce la click pe taburi, se vor 

afișa rezultatele aferente tipului de document ales.  

Sunt în continuare prea multe rezultate? Dacă după filtrarea pe secțiune sau pe tip de document, sunt în 

continuare prea multe rezultate, folosește funcția cuvinte în context (a se vedea iconița indicată cu săgeata 

roșie în imaginea de mai sus). Cu ajutorul cuvintelor în context, poți vedea exact fragmentul în care se 

regăsește fraza căutată și poți decide mai rapid dacă acel rezultat este sau nu relevant în cercetarea ta.  

Căutări complexe. Pentru căutările complexe, recomandăm folosirea măștilor avansate de căutare 

corespunzătoare tipului de document analizat. Câmpurile personalizate ale măștilor vă ajută să identificați 

cel mai rapid documentele care răspund tuturor criteriilor de căutare. 

Soluții pentru căutările cu rezultate multiple  

De cele mai multe ori, știi exact ce act cauți, iar linia simplicată de căutare a Legalis îți va deschide direct 
actul respectiv, la introducerea citării. Dar cum se procedează în cazul unei cercetări mai ample, unde 
punctul de pornire este reprezentat de un cuvânt ori de o frază, iar rezultatele sunt multiple? În acest 
tutorial, explicăm câteva dintre soluțiile pe care Legalis le oferă în astfel de situații.  
 

http://www.legalis.ro/


 

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

  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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