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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. 
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Normele minime pentru conducerea unui autovehicul au fost modificate 

 

În Monitorul Oficial nr. 780 din 20 octombrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 1255/2015 pentru modificarea și completarea Normelor 
minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru condu-
cerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul nr. 1162/2010. 

 Principalele prevederi 

 permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto 
care suferă de afecțiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe 
un aviz medical autorizat; 

 tulburările neurologice asociate afecțiunilor sau intervențiilor chirurgicale care afectează 
sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficiențe senzoriale sau motorii și afectează 
echilibrul și coordonarea trebuie să fie luate în considerare în funcție de efectele lor 
funcționale și riscurile evolutive;  

 în astfel de cazuri, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate realiza sub 
rezerva evaluării periodice, în cazul riscului de agravare; 

 sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr de 
episoade de apnee și hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 și 29, iar 
sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice de apnee-
hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolență diurnă excesivă; 

 candidații sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de apnee 
moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultații medicale, pentru 
obținerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere; 

 aceștia pot fi sfătuiți să nu conducă până la confirmarea diagnosticului; 

 permisele de conducere pot fi eliberate candidaților sau conducătorilor auto care prezintă 
sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care dovedesc că: 

 își controlează afecțiunea în mod corespunzător 

 respectă un tratament adecvat  

 prezintă îmbunătățiri în ceea ce privește somnolența, dacă este cazul, fapt confirmat de 
un aviz medical autorizat; 

 candidații sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în 
somn de tip obstructiv și care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări 
medicale periodice, la intervale care să nu depășească: 

 3 ani pentru conducătorii auto din grupa I  

 un an pentru conducătorii auto din grupa II 

pentru a se stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua 
tratamentul și menținerea unei vigilențe adecvate; 

 Ordinul transpune Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a 
Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 
privind permisele de conducere (JOUE L 194 din 2 iulie 2014). 
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Modificări privind concursul de promovare la instanţe 
și parchete superioare 

În Monitorul Oficial nr. 789 din 23 octombrie 2015 a fost publicat 
Hotărârea nr. 893/2015 a Plenului CSM pentru modificarea Regulamen-
tului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului 
pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesio-
nale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier 
cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, 
precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la 
instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea nr. 181/2007. 

 
Principalele prevederi 

 la medii egale au prioritate, în următoarea ordine:  

 candidaţii care au obţinut nota cea mai mare la proba scrisă; 

 candidaţii care au vechimea cea mai mare în funcţia în care sunt încadraţi; 

 candidaţii care au vechimea cea mai mare la instanţa/parchetul la care funcţionează; 

 candidaţii care au titlul ştiinţific de doctor în drept; 

 candidaţii care au calitatea de doctorand în drept; 

 candidaţii care au absolvit cursuri de masterat; 

 candidaţii care au absolvit cursuri postuniversitare de drept.  

Hotărâre prealabilă admisă privind sistemul unitar de pensii publice 

În Monitorul Oficial nr. 788 din 22 octombrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 22/2015 a Completului pentru dezlegarea unor ches-
tiuni de drept în materie civilă referitoare la interpretarea și aplicarea 
unor dispoziții din Legea privind sistemul unitar de pensii publice. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă în 
dosarul nr. 3.738/90/2013 şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind 
conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 30.398/3/2013 şi nr. 27.255/3/2013, şi a 
stabilit că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 şi art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 
5 la această lege, vârsta standard de pensionare, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de 
vârstă, se determină în funcţie de data naşterii asiguratului. 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 53 alin. (3) şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la 
prevederile anexei nr. 5 la această lege, stagiul complet de cotizare al persoanelor care se 
pensionează în temeiul acestui act normativ şi care beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare se determină conform anexei nr. 5 în funcţie de data naşterii asiguratului. 
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Sediul R.A. „Editura Didactica şi Pedagogică” a fost mutat 

Noi reguli privind publicarea în Monitorul Oficial 

 
  

Noi dispoziții privind pensiile facultative 

În Monitorul Oficial nr. 780 din 20 octombrie 2015 a fost publicată 
Norma nr. 18/2015 a Autorității de Supraveghere Financiară pentru 
modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența 
participanților la fondurile de pensii facultative. 

Principalele prevederi 

 participantul poate, în orice moment, să suspende, să înceteze plata contribuției sau să 
modifice nivelul acesteia, în condițiile Legii și cu respectarea prevederilor prospectului 
schemei de pensii facultative. 

 

În Monitorul Oficial nr. 782 din 21 octombrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 856/2015 pentru modificarea H.G. nr. 645/1991 privind înfiinţarea 
Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ pentru editarea 
manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate 
învăţământului. 

Principalele prevederi 

 noul sediu al Regiei Autonome «Editura Didactică şi Pedagogică» este situat în municipiul 
Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1. 

 mutarea a fost efectuată deoarece, având în vedere specificul activității de editură, spațiul din 
str. Caransebeș nr. 1 (fostul sediu) era impropriu desfășurării activității editurii, deoarece 
structura de rezistență a clădirii nu permite depozitarea lucrărilor, iar compartimentarea nu 
permite desfășurarea activității de redactare, tehnoredactare, grafică etc.  

În Monitorul Oficial nr. 786 din 22 octombrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 242/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României. 

Principalele prevederi 

 cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă de 
către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Secretariatului General al Guvernului; 

 anterior, exista obligativitatea aprobării anuale a tarifelor pentru publicarea în Monitor. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege pentru abrogarea art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului 

 Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea 

memoriei naţionale antitotalitare 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului 

social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 

 Propunere legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi miniere din România 

şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor 

 Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă 

 Propunere legislativă de modificare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru completarea articolelor 190 şi 1901 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

 Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2015 pentru modificarea şi completa-

rea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi completarea art. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice 

 Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a persoanelor 

intitulate „de etnie romă” 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorită-

ţilor administraţiei publice locale 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 309 din Legea nr. 286/2009 privind C.pen. 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind C.civ. 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243/2002 pentru 

aprobarea O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

A fost instituit un Grup de experți în materie de monede falsificate 
 

În Jurnalul Oficial nr. C 347 din 19 octombrie 2015 a fost publicată Decizia Comisiei din 19 octombrie 2015 
de instituire a Grupului de experți în materie de monede falsificate pentru politica Comisiei și 
reglementările privind protecția monedelor euro împotriva falsificării. 
 

Atribuțiile GEMF sunt: 
(a) să sprijine Comisia în vederea elaborării de propuneri legislative, de acte delegate sau de inițiative de 

politică pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării; 
(b) să stabilească o cooperare între șefii centrelor naționale de analiză a monedelor („CNAM”) instituite în 

conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului, Comisie, 
Centrul Tehnic și Științific European („CTSE”), Banca Centrală Europeană („BCE”) și Europol pentru 
chestiuni legate de inițiativele de politică și de acțiunile având ca scop crearea unei strategii eficiente de 
combatere a falsificării; 

(c) să furnizeze Comisiei consiliere și cunoștințe de specialitate pentru punerea în aplicare a legislației, a 
programelor și a politicilor Uniunii, în special în ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului; 

(d) să facă schimb de experiență și să instituie bune practici pentru protecția monedelor euro împotriva 
falsificării; 

(e) să sensibilizeze autoritățile publice implicate în protecția monedei euro împotriva falsificării cu privire la 
amenințările iminente și să monitorizeze implementarea măsurilor represive luate în cadrul strategiei de 
combatere a falsificării; 

(f) să promoveze inițiative de formare pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării; 
(g) să promoveze și să efectueze studii sau să asigure sprijin tehnic pentru a facilita activitățile de detectare 

a falsificării; 
(h) să discute aspecte referitoare la specificațiile tehnice ale monedelor euro falsificate și la elementele de 

securitate pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 346 din 19 octombrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-347/14 New Media Online 

Oferta de înregistrări video de scurtă durată pe site-ul internet al unui ziar poate intra sub 
incidența reglementării privind serviciile mass-media audiovizuale. Aceasta este situația atunci 
când oferta respectivă are un conținut și o funcție autonome în raport cu cele ale activității 
jurnalistice a ziarului online. 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-264/14 Hedqvist 

Domeniu: fiscalitate 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
ANAF propune modificarea unor formulare prevăzute la 
Titlul III din Codul fiscal 
 

ANAF a publicat în data de 22 octombrie un proiect de ordin pentru 
modificarea Ordinului nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conţi-
nutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se propun următoarele modificări: 
 
1. Modificarea formularelor 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” şi „Anexa nr. .... 
la Declaraţia privind veniturile realizate din România”:  

- eliminarea categoriei de venit din arendă;  
- introducerea categoriei de venit din jocuri de noroc;  
- introducerea opțiunii privind regularizarea impozitului pe venit, în cazul persoanelor rezidente într-

un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din 
activități independente din România;  

- introducerea unor informații privind veniturile scutite, în cazul persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat, precum și în cazul persoanelor nerezidente, scutite de impozitul pe venit realizat în 
România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri; 

- de asemenea, pentru necesități de administrare, la nivelul fiecărei surse de venit, din categoria celor 
prevăzute de Codul fiscal, s-a introdus posibilitatea de opțiune privind virarea sumei reprezentând 
până la 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult, 
precum şi pentru acordarea de burse private.  

 
2. Modificarea formularului 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”:  

- introducerea categoriei de venit din jocuri de noroc;  
- introducerea tipului de venit: remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație și 

ale cenzorilor, având în vedere tratamentul fiscal aplicabil; 
- eliminarea informațiilor privind impozitul pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident 

în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate, în conformitate cu dispozițiile art. 
1172 din Codul de procedură fiscală.  

 
3. Modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularelor menționate la 
pct. 1 și 2.  
 
4. Modificarea formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi 
câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”:  

- modificarea datelor informative referitoare la veniturile plătite persoanelor fizice din jocuri de 
noroc.  

 
5. Modificarea formularelor 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice” și 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din 
străinătate de persoanele fizice”, având în vedere modificările propuse în conținutul declarațiilor 
de venit sus-menționate.  
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Decrete și cereri de reexaminare semnate 

 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 
Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 
2014; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei 
României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea 
şi combaterea dopajului în sport; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor. 

 
Cereri de reexaminare 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, vineri, 23 octombrie, spre reexami-
nare, Legea pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.  

În motivarea cererii se arată că modificarea propusă, referitoare la asigurarea unei sume forfetare pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport în teritoriu al parlamentarului, nu asigură transparența și predicti-
bilitatea normei instituite, prin conținutul său aceasta putând conduce la cheltuieli bugetare excesive, 
cheltuieli ce pe termen lung nu reprezintă o investiție rațională. 
 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2015 pentru 
modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele 
drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acor-
darea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război; 
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    Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Recuperarea creanțelor prin procedura insolvenței 

Ghidul creditorilor în noua procedură a insolvenţei 

Puncte forte 
 abordare sistematică a noii legislaţii în materie 
 analiza modului în care pot fi recuperate creanţele 

prin procedura insolvenţei prin punctarea unor 
veritabile soluţii la problemele pe care le implică în 
anumite situaţii identificarea strategiilor 
corespunzătoare 

 un adevărat examen jurisprudenţial în materia 
insolvenţei, cuprinzând analiza cauzelor soluţionate 
de către instanţele naţionale, pronunţate pe 
parcursul a 20 de ani 

 nuanţarea tuturor mecanismelor procesuale puse 
la îndemâna creditorilor în vederea materializării, 
într-o măsură cât mai mare, a creanţelor 

 sunt evidenţiate avantajele incontestabile pe care 
le are procedura reorganizării pentru creditori, cu o 
privire specială asupra efectelor pe care le produce 
un plan de reorganizare confirmat şi asupra 
reorganizării judiciare în modalităţi specifice 
dreptului societar, precum fuziunea şi divizarea 

 index alfabetic detaliat 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Recuperarea creanțelor prin procedura insolvenței 

Alexandru Dimitriu 
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/protectia_drepturilor_fundamentale_ale_persoanelor_juridice_in_jurisprudenta_curtii_europene_a_drepturilor_omului-p7005.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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Rezultate în grup – Cuprinsul Legalis, liste de rezultate, listele de acte citate 

Rezultatele în grup sunt folosite în toate cele trei panouri ale aplicației Legalis. Așa cum se poate vedea în 

imaginea din acest tutorial, la efectuarea unei căutări, în dreptul nivelului principal al Cuprinsului Legalis este 

afișat numărul de rezultate, fiind folosite două grupuri de cifre. Primul reprezintă numărul total de documente 

regăsite în Legalis care conțin expresia căutată. Al doilea reprezintă numărul de grupuri de rezultate. De 

exemplu, expresia căutată se regăsește în 11 secțiuni ale unei cărți (vezi imaginea de mai sus), aceste rezultate 

constituind un grup. 

Același principiu de afișare este utilizat la toate documentele disponibile în Legalis care conțin secțiuni ori 

versiuni. De regulă, un document cu o singură versiune sau secțiune (așa cum sunt documentele din 

Jurisprudență) vor reprezenta un singur rezultat, dar și un singur grup.  

Gruparea rezultatelor în listele de citări 

La nivel de document, funcția rezultate în grup este folosită la optimizarea citărilor dintr-un document, fie că 

este vorba despre Monitorul Oficial, o lege sau un volum de doctrină. Sub fiecare grup de rezultate se observă 

prescurtarea rez. în grup, fiind afișate întotdeauna doar primele trei rezultate din grup. Pentru deschiderea listei 

integrale de rezultate din acel grup se poate da click pe linkul rez. în grup sau pe linkul Afișează extins. Diferența 

dintre cele două constă în aceea că la click pe Afișează exstins grupul de rezultate se deschide într-o pagină 

nouă, permițând deci consultarea în paralel a documentului inițial și a citărilor. 

  

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 

Căutări Legalis – Rezultate în grup  

Listele de rezultate sau citări în Legalis sunt optimizate cu ajutorul rezultatelor în grup. Această funcție 
este utilă în cazul unor căutări generice, care duc la afișarea unui număr foarte mare de rezultate, dar și 
atunci când un document este citat de un număr mare de alte documente disponibile în Legalis. În tutori-
alul de astăzi vom explica modul de identificare a rezultatelor în grup și vom oferi detalii despre utilizare. 
 

http://www.legalis.ro/


 

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

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