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Legea „Big Brother” a fost publicată 

 

În Monitorul Oficial nr. 767 din 14 octombrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 235/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția 
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. 

 Principalele prevederi 

 furnizorilor de servicii de comunicații destinate publicului și ale furnizorului de rețele publice 
de comunicații electronice, care permit identificarea amplasamentului echipamentelor de 
comunicații ale acestora, prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o rețea de 
comunicații electronice sau în scopul facturării contravalorii acestei operațiuni; 

 datele de trafic referitoare la abonați și la utilizatori, prelucrate și stocate de către furnizorul 
unei rețele publice de comunicații electronice sau de către furnizorul unui serviciu de 
comunicații electronice destinat publicului, trebuie să fie șterse ori transformate în date 
anonime, atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu 
de 3 ani de la data efectuării comunicării, cu unele excepții;  

 prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul stabilirii obligațiilor contractuale ce privesc 
abonații serviciilor de comunicații cu plata în avans este permisă până la împlinirea unui 
termen de 3 ani de la data efectuării comunicării; 

 se introduce un nou articol, art. 121, cu următorul cuprins:  

121. Accesul la date al autorităților. (1) La solicitarea instanțelor de judecată sau la 
solicitarea organelor de urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuții în domeniul 
apărării și securității naționale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit 
legii, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și furnizorii de 
rețele publice de comunicații electronice pun la dispoziția acestora, de îndată, dar nu mai 
târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului și datele de 
localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter 
personal. (2) Solicitările privind datele prevăzute la alin. (1), formulate de către organele 
de stat cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, sunt supuse 
dispozițiilor art. 14, 15 și art. 17-23 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională 
a României, republicată. (3) Solicitările, respectiv răspunsurile, dacă sunt transmise în 
format electronic, se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Fiecare persoană care 
certifică datele sub semnătură electronică răspunde, potrivit legii, pentru integritatea și 
securitatea acestor date. (4) Solicitările prevăzute la alin. (1) se procesează în condiții de 
confidențialitate. (5) Datele de trafic, datele de identificare a echipamentului și datele de 
localizare solicitate conform alin. (1) nu fac obiectul ștergerii sau anonimizării de către 
furnizori, atunci când solicitarea formulată în temeiul alin. (1) este însoțită ori urmată de 
o notificare cu privire la necesitatea menținerii lor, în scopul identificării și conservării 
probelor sau indiciilor temeinice, în cadrul investigațiilor pentru combaterea infracțiunilor 
ori în domeniul apărării și securității naționale, atât timp cât subzistă motivele care au stat 
la baza solicitării, dar nu mai mult de 5 ani de la data solicitării sau, după caz, până la 
pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței de judecată. (6) Instanțele de judecată, 
organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuții în domeniul apărării și 
securității naționale notifică furnizorilor încetarea motivelor care au stat la baza solicitării 
ori, după caz, pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. 
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Inițiativă cetățenească privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 

Monitorul Oficial nr. 758 din 12 octombrie 2015 a fost publicată 
iniţiativă legislativă cetățenească privind iniţiativa legislativă pentru 
promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum şi a 
Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. 

 Principalele prevederi 

 iniţiativa legislativă a cetăţenilor are drept scop modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în 2008, precum şi a Legii 
responsabilităţii ministeriale, republicată în 2007.  

 schimbările preconizate vizează responsabilizarea deputaţilor şi a senatorilor faţă de cetăţeni 
prin promovarea unui set de măsuri menite să contribuie la: transparentizarea activităţii parla-
mentare şi a procedurilor de vot din cadrul Camerelor Parlamentului;  reducerea absente-
ismului de la şedinţele Parlamentului; creşterea gradului de profesionalism în recrutarea 
personalului din cadrul birourilor parlamentare; cheltuirea transparentă şi cumpătată a 
fondurilor alocate exercitării mandatului de parlamentar; respectarea principiului echităţii în 
faţa legii pentru fapte penale ce nu au legătură cu exercitarea mandatului de parlamentar.  

În Monitorul Oficial nr. 759 din 12 octombrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente 
pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de 
înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, 
solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și 
conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces 
corespunzător la informațiile din cazierul fiscal. 

Principalele prevederi 

 cazierul fiscal se organizează de ANAF la nivel central și se gestionează de organele fiscale 
competente, în condițiile prevăzute de O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal; 

 în cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu și faptele stabilite în sarcina subunităților sale 
fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru și altele asemenea; 

 prin ordin se aprobă o serie de formulare: a) 500 „Fișa de înscriere în cazierul fiscal”; b) 501 
„Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”; c) 502 „Cerere de eliberare a certificatului 
de cazier fiscal”; d) 503 „Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal”; e) 504 
„Certificat de cazier fiscal” și anexa la certificatul de cazier fiscal; f) 505 „Fișa de înscriere în 
cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul”; g) 506 „Fișa de 
înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”; h) 507 „Fișa de actualizare a înscrierilor 
în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul”; i) 508 „Fișa 
de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”; 

 ordinul mai reglementează procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din 
cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal. 

Noi dispoziții privind cazierul fiscal 
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  Programul „Rabla” a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 759 din 12 octombrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 1551/2015 privind modificarea Ghidului de finanțare a 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin 
Ordinul nr. 609/2015. 

Principalele prevederi 

 solicitarea unităților de către proprietarii persoane juridice, operatori economici fără 
personalitate juridică sau proprietarii organizații profesionale care sunt organizate și își 
desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin 
înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de finanțare 
nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 31 noiembrie a anului de 
desfășurare a programului; 

 nota de înscriere este valabilă maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de 
data de 10 decembrie inclusiv a anului de desfășurare a programului; 

 Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare a primei de casare este 10 decembrie 
inclusiv a anului de desfășurare a programului. 

În Monitorul Oficial nr. 759 din 12 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul 
nr. 1198/2015 pentru modificarea și completarea unor reglementări 
contabile. 

Principalele prevederi 

 Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 
anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate: intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2015. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică 
prevederile prezentului ordin de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care 
începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015. Face excepție cap. 13 «Raportarea plăților efectuate 
către guverne» din cadrul Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, ale cărui prevederi se aplică începând cu 
exercițiul financiar al anului 2016; 

  Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 
internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată: după alin. (1) al art. 14 se 
introduce un nou alineat: „(11) Face excepție de la prevederile alin. (1) cap. III1 «Raportarea 
plăților efectuate către guverne» din cadrul Reglementărilor contabile conforme cu 
Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, ale cărui prevederi se 
aplică începând cu exercițiul financiar al anului 2016”. 

MFP modifică unele reglementări contabile 
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  Noi sancțiuni contravenționale în domeniul securității aviației civile 

În Monitorul Oficial nr. 766 din 14 octombrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii 
aviaţiei civile.  

Principalele prevederi 

 printre contravenții se regăsesc: împiedicarea intenționată a activității de monitorizare a 
conformității desfășurată de un auditor de securitate a aviației civile; incapacitatea ori refuzul 
structurii care face obiectul activității de monitorizare  a conformității de a furniza informațiile 
solicitate de un auditor de securitate a aviației civile; 

 contravențiile se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei. 

 constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către auditorii de securitate a 
aviației civile, împuterniciți în acest scop prin ordin al ministrului transporturilor, potrivit legii. 

În Monitorul Oficial nr. 767 din 14 octombrie 2015 a fost publicată O.U.G. 
nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul jocurilor de noroc.  

Principalele prevederi 

 stabilește competența Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de a administra monopolul de 
stat din domeniul jocurilor de noroc. În acest sens,  Oficiul va prelua în coordonare Compania 
Națională Loteria Română SA, ceea ce va crea premisele unei îmbunătățiri a funcționării 
acesteia, având în vedere experiența acumulata de Oficiu privind specificul și dinamica 
dezvoltării segmentului de piață în care operează.  

 pentru o perioadă tranzitorie de maximum patru ani de la intrarea în vigoare a actului 
normativ adoptat astăzi, va exista posibilitatea gestionării exclusivității în domeniul jocurilor 
de noroc exploatate de C.N. Loteria Română S.A. de către Oficiul Național pentru Jocuri de 
Noroc, autoritate de specialitate, în domeniul jocurilor de noroc; 

 pentru o perioadă tranzitorie de maximum patru ani va exista posibilitatea gestionării 
exclusivității în domeniul jocurilor de noroc exploatate de C.N. Loteria Română S.A. de către 
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc; 

 C.N. Loteria Română S.A. se va reorganiza conform principiilor de guvernanță corporativă, 
sens în care se va institui într-o perioadă de doi ani, după evaluarea și analizarea activității 
companiei, o conducere corporativă de tip dualist, recrutată conform prevederilor legale în 
vigoare (O.U.G. nr. 109/2011), cu stabilirea unor criterii de performanță și alegerea celor mai 
bune soluții pentru exploatarea exclusivității de care dispune, precum a și celorlalte produse și 
servicii existente în piața concurențială. 

Noi reglementări în domeniul jocurilor de noroc 
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Elevii din clasele V-VIII vor putea studia limba turcă 

În Monitorul Oficial nr. 762 din 13 octombrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 5113/2015 privind aprobarea programei școlare pentru 
disciplina Limba turcă - limba modernă 2, clasele a V-a - a VIII-a.  

Principalele prevederi 

 programa școlară se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2015-2016; 

 disciplina este prevăzută în planul-cadru de învățământ în aria curriculară Limbă și 
comunicare, având un buget de timp de 2 ore/săptămână, pe durata unui an școlar; 

 demersul de proiectare în cadrul disciplinei este în concordanță cu recomandările 
Parlamentului European și ale Consiliului privind competențele-cheie din perspectiva învățării 
pe parcursul întregii vieți și se realizează potrivit standardelor specificate în Cadrul european 
comun de referință pentru limbi: predare, învățare, evaluare. 

În Monitorul Oficial nr. 760 din 13 octombrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 25 martie 2014 în Cauza Larie și alții împotriva 
României. 

CEDO a hotărât: 

 a) că statul pârât trebuie să plătească fiecăruia dintre reclamanții Gheorghe Larie, Anamaria 
Larie și Vasilina Grigorov, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în 
conformitate cu art. 44 § 2 din Convenție, suma de 12.000 EUR, care trebuie convertită în 
moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății, plus orice sumă ce poate fi 
datorată cu titlu de impozit, pentru prejudiciul moral; 

 b) că, de la expirarea termenului menționat 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. 

CEDO: România a încălcat art. 2 din Convenție sub aspect procedural 
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Hotărâre prealabilă admisă privind Codul de procedură civilă 

În Monitorul Oficial nr. 772 din 16 octombrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 28/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept în materie civilă referitoare la interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă. 

În urma deliberărilor, ICCJ: 

 a admis sesizarea formulată de Tribunalul Vâlcea – Secţia I civilă şi, în consecinţă, stabileşte că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, 
explicitarea pretenţiilor implicite în apel nu are semnificaţia modificării cadrului procesual 
sub aspectul obiectului judecăţii şi a derogării de la dispoziţiile alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi 
articol, dar presupune corecta lămurire a limitelor judecăţii în prima instanţă. 

 respinge, ca inadmisibilă, sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 130 alin. (2) şi art. 131 din 
Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă se poate invoca excepţia 
necompetenţei materiale în limitele efectului devolutiv al judecării unei cauze, în apel. 

 

Hotărâre prealabilă admisă în materie de contencios 
și administrație publică 

În Monitorul Oficial nr. 773 din 16 octombrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 12/2015 a Completului pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie de contencios administrativ și fiscal 
referitoare la unele dispoziţii din Legea administrației publice locale și 
Legea contenciosului administrativ. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA București - Secția a VIII-a contencios 
administrativ și fiscal și stabilește că: 

În condițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială, prin autoritatea sa executivă, respectiv 
primarul, nu are dreptul de a ataca în fața instanței de contencios administrativ hotărârile 
adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv consiliul local sau, după caz, Consiliul General al 
Municipiului București. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 

 Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publicăProiect de Lege privind emisiunile 

de obligaţiuni ipotecare 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 

 Proiect de Lege privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and 

Growth Trust 

 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi 

exploataţiilor agricole 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 cu privire la 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.205 din 24 martie 2014, cu modificările ulterioare 

 Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România, precum şi a art. 3 din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 

care au aparţinut cultelor religioase din România 

 Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 

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

muncii, republicată 

 Propunere legislativă privind completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Orientări integrate Europa 2020 pentru politicile de ocupare a forței de muncă (Partea a II-a) 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 268 din 15 octombrie 2015 a fost publicată Decizia (UE) nr. 2015/1848 a Consiliului 
din 5 octombrie 2015 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre pentru 2015. 
 

Orientările prevăzute în anexa la Decizie sunt luate în considerare de către statele membre în politicile lor 
privind ocuparea forței de muncă și în programele lor de reformă care se raportează în concordanță cu 
articolul 148 alineatul (3) din TFUE. Acestea sunt: 

Orientarea 5: Stimularea cererii de forță de muncă 
Orientarea 6: Îmbunătățirea ofertei de forță de muncă, de aptitudini și de competențe 
Orientarea 7: Îmbunătățirea funcționării piețelor muncii 
Orientarea 8: Stimularea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse 

 
Au fost adoptate proceduri în domeniul politicii comerciale comune 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 272 din 16 octombrie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 2015/1843  
al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2015 privind adoptarea procedurilor Uniunii în 
domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi 
sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației 
Mondiale a Comerțului. 
Adoptarea acestor proceduri la nivelul Uniunii a fost necesară pentru a asigura exercitarea efectivă a 
drepturilor Uniunii conferite de normele comerțului internațional. Normele comerțului internațional 
sunt, în principal, cele stabilite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și prevăzute în 
anexele la Acordul privind OMC, dar pot fi și norme stabilite prin orice alt acord la care Uniunea este 
parte și care sunt aplicabile comerțului între Uniune și țările terțe. Este adecvat a se face precizări clare 
cu privire la tipurile de acorduri la care termenul „normele comerțului internațional” se referă. 
Regulamentul (UE) nr. 2015/1843 prevede procedurile Uniunii din domeniul politicii comerciale 
comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor conferite de normele comerțului 
internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), care, 
sub rezerva respectării obligațiilor și procedurilor internaționale existente, au scopul de a: 
(a) reacționa în fața obstacolelor în calea comerțului care au un efect asupra pieței Uniunii, în vederea 
înlăturării prejudiciului care rezultă din acestea; 
(b) reacționa în fața obstacolelor în calea comerțului care au un efect asupra pieței unei țări terțe, în 
scopul de a înlătura efectele comerciale defavorabile care rezultă din acestea. 
Aceste proceduri se aplică în special la inițierea, la derularea și la încheierea procedurilor 
internaționale de soluționare a litigiilor în domeniul politicii comerciale comune. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 337 din 12 octombrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
Normele metodologice pentru acordarea pensiilor de 
serviciu Corpului diplomatic 
 

MAE a publicat un proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei 
de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României. 

Conform instrumentului de motivare, în vederea creării condițiilor necesare implementării Legii nr. 
216/2015, prin normele metodologice se urmărește clarificarea unor aspecte precum: identificarea 
clară a sferei de aplicare a Legii, prin raportare la prevederile legislației specifice (Statutul Corpului și 
legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) care definesc noțiunile de membru 
al Corpului diplomatic și consular, de personal încadrat în funcții de execuție specifice din administrația 
centrală a MAE, respective de membrii ai Corpului diplomatic și consular cu vechime în Departamentul 
de Comerț Exterior. 
 
În anexele la Norme se regăsesc modelele de cerere pentru înscriere la pensia de serviciu, de 
adeverință-tip pentru stabilirea pensiei de serviciu, respectiv de adeverință pentru actualizarea pensiei.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: dmru@mae.ro, până la data de 14 noiembrie 2015. 

MDRAP propune un nou cadru legislativ pentru transportul de călători  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat pe 
data de 13 octombrie un proiect de lege a serviciului de transport 
public de călători. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se propune rezolvare integrală și unitară, printr-o lege 
nouă, a problemelor semnalate în domeniul transportului public de călători, precum și armonizarea și 
corelarea acesteia cu legislația adiacentă relevantă în vigoare, și anume: Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, Legea administrației publice locale nr. 215/2001, Lege-cadru a descen-
tralizării nr. 195/2006, Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. 
 
Potrivit reglementărilor adoptate, serviciul de transport public de călători se realizează prin intermediul 
unor transportatori, întreprinderi publice sau private, deținători de licență, denumiți operatori, ce 
acţionează pe propriu risc sub coordonarea, monitorizarea şi controlul autorităţilor locale competente. 
Operatorii pot avea următorul statut: a) servicii publice de interes local sau, după caz, judeţean, cu 
personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, ce funcţionează pe bază de gestiune economică proprie şi au autonomie 
financiară şi funcţională; b) societăţi cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, 
înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; 
inclusiv ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a 
serviciilor de interes local sau judeţean subordonate autorităţilor locale competente; c) societăţi cu 
capital social privat; d) societăţi cu capital social mixt.  
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în 30 zile de la publicare. 
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Decrete și sesizări de neconstituționalitate semnate 

 

  

Sesizări de neconstituționalitate 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, vineri, 16 octombrie, o 
sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind completarea unor prevederi ale Legii nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, precum și a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 
prefectului. 
 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind înfiin-
ţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013; 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind autorizarea şi supravegherea 
activităţii de asigurare şi reasigurare. 
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Europenizarea. Studii de guvernare şi securitate, ediţia 1, Editura C. H. Beck 

“Ideea acestei cărţi datează din timpul scrierii anevoioase a tezei de doctorat şi a avut ca punct de plecare ideea maestrului Neagu 

Djuvara privind „oboseala psihologică” a marilor construcţii civilizaţionale.” 

 Ghid pentru practicieni în dreptul concurenţei, ediția 1, Editura C.H. Beck 

Ghidul este o introducere în analiza comportamentelor ilegale în domeniul concurenței – rezultat al unei serii de conferințe şi 

seminare finanțate de Comisia Europeană. Îmbinarea de competențe din cadrul proiectului european Economie, legislație și 

concurență; pregătire interdisciplinară pentru magistrați a asigurat un grad înalt de profesionalism pe care îl veți descoperi și 

dumneavoastră consultând această lucrare. 

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional, 

ediția 1, Editura C.H. Beck 

Lucrarea se adresează în principal practicienilor, prezentând pe scurt principalele decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în 

materia dreptului penal. 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C.H. Beck 

This monograph presents the main features of criminal law on two levels: national and European. 

LAW IN ACTION: Case Studies in Good Governance, ediția 1, Editura C.H. Beck 

This collection of studies in good governance is the result of more than three years of research conducted under the supervision of 

the editors by graduate students, doctoral students and researchers in public administration, public law and related disciplines. The 

research was carried out mostly within the framework of the International Master in Public Administration organized jointly by 

Babes Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Public Administration Department and the 

Institute for Public Policy and Social Research (IPPSR) at Michigan State University. 

  

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 

Doctrină gratuită în Legalis debut
  

Accesul la informație este extrem de important, de aceea, am creat Legalis debut, un produs gratuit pentru 
cei care au nevoie de un minim de informație juridică. Legalis debut este singura aplicație din România care 
vă oferă acces gratuit și la un pachet de doctrină, în care am selecta, pentru început, cinci titluri din 
diverse domenii juridice. 
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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/

