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Valoarea tichetelor de masă și de creșă rămâne la fel în semestrul II 

 

În Monitorul Oficial nr. 837 din 10 noiembrie 2015 au fost publicate 
două ordine ale ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoa-
nelor vârstnice (Ordinul nr. 2184/2014 și Ordinul nr. 2185/2014) prin 
care au fost stabilită valoarea tichetelor de masă și de creșă pentru 
semestrul II al anului 2015. 

 Principalele prevederi 

 pentru semestrul II al anului 2015, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui 
tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin H.G. nr. 23/2015, ale O.U.G. 
nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, este de 9,41 lei. 

 pentru semestrul II al anului 2015, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care 
se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 și 6.3 din 
Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea 
tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, aprobate prin H.G. nr. 1317/2006, cu modificările 
ulterioare, este de 440 lei. 

 

Noi dispoziții pentru monitorizarea respectării normelor 
de conduită de către funcționarii publici 

În Monitorul Oficial nr. 844 din 12 noiembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 
3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de 
către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare. 

Principalele prevederi 

 procesul de monitorizare se desfășoară cu respectarea următoarelor etape: a) reglementarea 
cadrului metodologic privind completarea și transmiterea periodică către Agenție a informa-
țiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea 
procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice; b) elaborarea de către 
Agenție a rapoartelor de monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcționarii 
publici și a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice; 
c) stabilirea persoanelor responsabile din cadrul fiecărei autorități și instituții publice, în 
condițiile prezentului ordin; 

 scopul ordinului îl constituie asigurarea condițiilor necesare îmbunătățirii procesului de moni-
torizare și evaluare a implementării normelor de conduită și a efectelor procedurilor discipli-
nare în sistemul funcției publice, prin standardizarea procesului de raportare, în vederea 
facilitării prelucrării datelor și a creșterii obiectivității și calității procesului de analiză; 

 ordinul se aplică: a) autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală; 
b) instituțiilor prefectului și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 
organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale; 
c) autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate. 
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Statutul rezerviştilor voluntari a fost stabilit 

În Monitorul Oficial nr. 846 din 13 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari. 

 

Principalele prevederi 

 rezerviştii voluntari reprezintă personalul selecţionat pe bază de voluntariat, care consimte, 
pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract, să 
încadreze funcţii în statele de organizare ale structurilor din cadrul MApN; 

 la instituirea stării de asediu, precum şi la declararea stării de mobilizare sau a stării de 
război, contractele rezerviştilor voluntari se suspendă, iar aceştia sunt concentraţi/ 
mobilizaţi, în condiţiile legii, şi sunt încadraţi pe aceleaşi funcţii. La desconcentrare sau la 
declararea demobilizării, rezerviştii voluntari sunt desconcentraţi sau demobilizaţi, iar 
contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora; 

 cetăţenii români care urmează să devină rezervişti voluntari trebuie să îndeplinească, 
cumulativ, următoarele condiţii: a) să îndeplinească criteriile generale şi specifice de 
recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei 
de personal din care fac parte; b) să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost 
reabilitaţi sau amnistiaţi; c) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi 
să nu fie membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile 
specifice profesiei militare; d) să nu aparţină unor culte, asociaţii religioase sau grupări 
religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi 
celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare; e) să 
cunoască limba română, scris şi vorbit; f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani. 

Noi obligații privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 

În Monitorul Oficial nr. 839 din 10 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 267/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2014 pentru modi-
ficarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 

Principalele prevederi 

 legea aprobă ordonanța cu modificări: se exceptează de la obligaţia de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale încasările efectuate din activităţile de încasare a contravalorii 
energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie, 
inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin 
cablu, de internet; anterior, aceste activități erau exceptate numai dacă încasarea se făcea la 
domiciliul clientului; 

 în situațiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul 
și a serviciilor efectuate către populație, în cazul activităților prevăzute la art. 2 lit. f), h), i)-l) nu 
sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanțe, în 
condițiile legii. 
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  Nou termen maxim pentru comunicarea ordinului de protecție 

În Monitorul Oficial nr. 842 din 12 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 272/2015 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru pre-
venirea și combaterea violenței în familie. 

 Principalele prevederi 

 o copie după dispozitivul hotărârii prin care s-a dispus cererea de emitere a ordinului de 
protecție se comunică, în maximum 5 ore de la momentul pronunțării hotărârii, structurilor 
Poliției Române în a căror rază teritorială se află locuința victimei și/sau a agresorului; 

 anterior, se prevedea doar că ordinul de protecţie se comunică de îndată structurilor Poliţiei 
Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului, fără a se prevede 
un termen strict. 

NCP: Noi dispoziții au fost declarate neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 845 din 13 noiembrie 2015 a fost publicată DCC 
nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţio-
nalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 alin. (1) NCP. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia și constată că: „sintagma „raporturi 
comerciale” din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională. 
Curtea a reţinut că noţiunea de „raport comercial” nu mai este expres definită prin legislaţia în 
vigoare, împrejurare ce lipseşte de claritate şi previzibilitate sintagma cuprinsă în norma penală şi 
care este de natură a împiedica determinarea exactă a conţinutului constitutiv al infracţiunii de 
conflict de interese. Această lipsă contravine principiului legalităţii incriminării, prevăzut la art. 1 
din Codul penal şi la art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale, şi, în consecinţă, dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, precum şi libertăţii individuale, 
drept fundamental prevăzut de art. 23 din Constituţie. sintagma „ori în cadrul oricărei persoane 
juridice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu raportare la art. 301 din 
Codul penal este neconstituţională. 

Indemnizațiile pentru artiștii interpreți au fost indexate 

În Monitorul Oficial nr. 842 din 12 noiembrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 905/2015 pentru indexarea indemnizațiilor acordate în baza Legii nr. 
109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-
profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România. 

 Principalele prevederi 

 Începând cu luna noiembrie 2015 se indexează cu 7% indemnizațiile lunare, în sume fixe, 
care devin: a) 363 lei pentru artiștii interpreți sau executanți cu atestat categoria I; b) 272 lei 
pentru artiștii interpreți sau executanți cu atestat categoria a II-a; c) 212 lei pentru artiștii 
interpreți sau executanți cu atestat categoria a III-a. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare 

 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea ADS 

 Proiect de Lege pentru 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 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 44 din Legea nr. 204/2006 
privind pensiile facultative 

 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de 
creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 

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

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic al României 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2010 

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

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 94/1992, privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii de Conturi 

 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de 

către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
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Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al 
cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

 Propunere legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011 

 Propunere legislativă referitoare la completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 

 

Procesul legislativ la Senat 
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Comitetul interimar pentru mecanismul financiar al SEE 2014-2021 a fost instituit 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 295 din 12 noiembrie 2015 a fost publicată Decizia nr. 2/2015/CP a Comitetului Per-
manent al Statelor AELS din 24 septembrie 2015 de instituire a Comitetului interimar pentru mecanismul 
financiar al SEE 2014-2021 [2015/2024]. 
 

Comitetul interimar ajută statele AELS să pregătească punerea în aplicare a mecanismului financiar al SEE 
pentru perioada 2014-2021. Comitetul  poate fi asistat de misiunile statelor SEE-AELS pe lângă UE.  La data 
intrării în vigoare sau a punerii în aplicare cu titlu provizoriu a acordului de instituire a mecanismului 
financiar al SEE 2014-2021, comitetul interimar este înlocuit de Comitetul pentru mecanismul financiar al 
SEE 2014-2021. Comitetul interimar examinează și evaluează o posibilă coordonare între mecanismul 
financiar al SEE și mecanismul financiar norvegian. 

 
Noi formulare standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 296 din 12 noiembrie 2015 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea 
anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
842/2011 (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Noul regulament conține formulare standard pentru: Anunț de intenție, Anunț de participare, Anunț de 
atribuire a contractului, Anunț orientativ periodic – Utilități, Anunț de participare – Utilități, Anunț de 
atribuire a contractului – Utilități, Sistem de calificare – Utilități, Anunț privind profilul cumpărătorului, 
Anunț de concurs de proiecte, Rezultatele concursului de proiecte, Corrigendum, Anunț de transparență ex 
ante voluntară, Anunț de intenție – Apărare și securitate, Anunț de participare – Apărare și securitate, 
Anunț de atribuire a contractului – Apărare și securitate, Anunț de subcontractare – Apărare și securitate, 
Anunț de modificare, Servicii sociale și alte servicii specifice – Contracte de achiziții publice, Servicii sociale și 
alte servicii specifice – Utilități, Servicii sociale și alte servicii specifice – Concesiuni, Anunț de concesionare, 
Anunț de atribuire a concesiunii. 

 
Noi formulare standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 296 din 12 noiembrie 2015 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea 
anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
842/2011 (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Noul regulament conține formulare standard pentru: Anunț de intenție, Anunț de participare, Anunț de 
atribuire a contractului, Anunț orientativ periodic – Utilități, Anunț de participare – Utilități, Anunț de 
atribuire a contractului – Utilități, Sistem de calificare – Utilități, Anunț privind profilul cumpărătorului, 
Anunț de concurs de proiecte, Rezultatele concursului de proiecte, Corrigendum, Anunț de transparență ex 
ante voluntară, Anunț de intenție – Apărare și securitate, Anunț de participare – Apărare și securitate, 
Anunț de atribuire a contractului – Apărare și securitate, Anunț de subcontractare – Apărare și securitate, 
Anunț de modificare, Servicii sociale și alte servicii specifice – Contracte de achiziții publice, Servicii sociale și 
alte servicii specifice – Utilități, Servicii sociale și alte servicii specifice – Concesiuni, Anunț de concesionare, 
Anunț de atribuire a concesiunii. 

 
 

Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 371 din 9 noiembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

Consiliul > post vacant Director Securitate (AD 14). Anunțul a fost publicat în JOUE CA 372 din 
10.11.2015. 

Înscriere: Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel târziu la data limită, la adresa 
Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu  

Autorizare de securitate necesară: TRES SECRET UE/EU TOP SECRET 

Termen-limită: 8 decembrie 2015 
 
 

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.  

 

 
 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Tribunalului în T-544/13 - Dyson Ltd/Comisia 

Dyson nu reușește să obțină anularea regulamentului privind etichetarea energetică a 
aspiratoarelor. Societatea britanică nu a reușit să demonstreze că există teste mai fiabile, exacte 
și reproductibile comparativ cu cel reținut de Comisie. 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-422/14 - Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, SL și 
Fondo de Garantía Salarial 

Desfacerea unui contract de muncă în urma refuzului lucrătorului de a accepta o modificare 
unilaterală și substanțială a elementelor esențiale ale contractului în detrimentul său constituie o 
concediere în sensul Directivei privind concedierile colective. A considera că neacceptarea de 
către un lucrător a unei reduceri salariale de 25 % nu intră în sfera noțiunii de concediere ar priva 
directiva de efectul său deplin, aducând atingere protecției lucrătorilor. 

 Hotărârea Tribunalului  în cauzele conexate T-424/14 și T-425/14 - ClientEarth/Comisia 

Potrivit Tribunalului UE, evaluările de impact destinate să clarifice Comisia în elaborarea propune-
rilor sale de acte legislative nu sunt, în principiu, accesibile publicului înainte de divulgarea 
propunerilor. Accesul prematur la aceste documente ar risca să aducă gravă atingere procesului 
decizional al Comisiei. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
Strategia Națională pentru Dialog Social a fost lansată în 
dezbatere publică 
 

Ministerul Muncii a publicat pe data de 21 noiembrie un proiect de 
Strategie Națională pentru Dialog Social. 

Conform strategiei, analiza diagnostic realizată, dar şi aspectele conceptuale care definesc un 
dialog social eficient au orientat necesitatea intervenţiilor, urmărind un set de obiective, respectiv: 
 
 clarificarea rolului dialogului social, optimizarea şi adaptarea continuă a acestuia la evoluţiile 
economice şi sociale din România, în context european; 
 revizuirea, optimizarea şi completarea legislaţiei de profil, inclusiv a cadrului instituţional, în 
concordanţă cu realităţile mediului economic şi social; 
 creşterea capacităţii actorilor implicaţi în dialogul social (instituţionali, sociali şi economici) de a 
acţiona în cadrul proceselor specifice la toate nivelele (informare, consultare, negociere şi acord / 
pact / contract);  
 creşterea şi optimizarea implicării partenerilor sociali în elaborarea şi implementarea politicilor 
de ocupare; 
 evaluarea şi monitorizarea permanentă a rezultatelor dialogului social, a poziţiei şi obiectivelor 
partenerilor sociali  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dialogsocial@mmuncii.ro, în 30 zile de la publicare. 

 
 

Ajutorul de nevoi casnice pentru veterani și văduve de război 
propus spre majorare 

Ministerul Muncii a publicat pe data de 13 noiembrie un proiect de 
hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperi-
rea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice 
pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, 
precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat. 

Conform instrumentului de motivare, având în vedere dificultăţile cu care se confruntă această 
categorie de populaţie, prin proiect se propune majorarea ajutorului anual de la 300 lei la 335 lei, 
cu 11% mai mult față de nivelul aprobat în anul 2014. Această majorare este motivată de creșterea 
prețurilor la mărfurile nealimentare și la servicii în luna iulie 2015 față de luna iulie 2014. Astfel, 
potrivit datelor publicate de INS, prețul la combustibili, gaze naturale și energie termică a crescut 
cu 5,2%, la serviciile de apă, canal, salubritate creșterea este de 4,8%, iar pentru chirii de 1%. 
 

Ajutorul anual are drept scop susţinerea acestor persoane şi acoperirea unei părţi din costul 
chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice. De ajutorul anual va beneficia un 
număr total de 17.688 persoane, din care 16.674 persoane plătite de Ministerul Muncii, 513 
persoane plătite de Ministerul Apărării Naționale, 500 persoane plătite de Ministerul Afacerilor 
Interne şi 1 persoană plătită de Serviciul Român de Informaţii. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: dialogsocial@mmuncii.ro, în 10 zile de la publicare. 

 
 



 

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

 

  

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului luni, 9 
noiembrie a.c., spre reexaminare, Legea pentru ratificarea Acordului privind 
asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat 
la Chișinău, la 7 octombrie 2015. 

 

 
Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul rezerviştilor voluntari; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii institu-
ţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului 
de sân; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 144/2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent 
medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte 
ale swapurilor pe riscul de credit; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii maghiare. 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
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    Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Agenda Juristului 2016 
 

Singurul produs business care însoţeşte 
 persoanele din mediul juridic 

Cuprins Agenda Juristului 2016: 

• Date de contact (adresă, numere de telefon, fax, e-mail 
şi website), ordonate alfabetic, pentru: instituţii publice, 
CSM, ICCJ, instanțe, Ministerul Public, UNBR, UNNPR, 
UNEJ, Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici, UNPI, alte 
instituţii şi organizaţii ale juriştilor, Ministerul Justiţiei, 
ANAF, CECCAR, CAFR, Cutea de Conturi şi Camerele 
judeţene de Conturi, unităţi de Poliţie, reviste şi publicaţii 
juridice periodice, Facultăţi de Drept, librării în care găsiţi 
produsele Editurii C.H. Beck, instituţiile UE 

• Calendar 

• Pagini cu spaţiu dedicat fiecărei săptămâni, astfel încât 
să vă puteţi organiza mult mai uşor activităţile 

• Spaţiu dedicat notelor dumneavoastră 

 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Agenda Juristului 2016 
 

Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/agenda_juristului_2016-p7011.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html


 

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

Pentru a găsi cât mai ușor decizii Curții Europene a Drepturilor Omului din Legalis, ai la dispoziție nu doar linia 

simplificată de căutare, unde poți introduce anumiți termeni și poți obține rezultate din întreaga aplicație, ci și o 

mască specială de căutare pentru jurisprudența CEDO. Masca este alcătuită din mai multe câmpuri pe care le poți 

completa în funcție de nevoile tale de cercetare pe un anumit subiect: 

 În text – dacă nu cunoști prea multe informații despre decizia sau deciziile căutate, introdu aici termeni de căutare 

(ex 1: proprietate; ex 2: detenție, ex 3: durata detenției) 

 Număr dosar – introdu aici numărul dosarului, dacă îl cunoști. De regulă, dosarele CEDO primesc număr de 

înregistrare format dintr-un număr cu mai multe cifre despărțit prin semnul / de an (ex: 42644/02). Introdu aici 

doar numărul, nu și anul. 

 An dosar – dacă în câmpul anterior puteai introduce doar numărul dosarului, aici poți introduce anul (număr 

format din 4 cifre – ex: 2002). Dacă vrei să vezi ce decizii dintr-un anumit an sunt disponibile în Legalis introdu doar 

anul și lasă celelalte câmpuri necompletate. 

 De la / Până la – dacă cercetarea ta în jurisprudență acoperă o perioadă mai mare de timp, folosește selectorul de 

dată din aceste câmpuri pentru a găsi toată jurisprudența CEDO relevantă.  

 Părți – când vrei să afli doar jurisprudența care face referire la o anumită parte, introdu aici numele părții 

respective (notă - nu este neapărată nevoie să folosești caractere românești. De exemplu, indiferent dacă introduci 

Brumărescu sau brumarescu rezultatele vor fi identice și vei afla toate dosarele în care acest nume apare ca parte). 

Nu uita! Poți combina oricând, oricare dintre câmpurile de mai sus pentru a restrânge căutările. Dacă nu obții 

rezultate, încearcă să efectuezi o căutare mai largă, eliminând unele dintre condiții. 

  

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 – Jurisprudența CEDO  

În contextul în care România suferă numeroase condamnări la CEDO, este important să știi că în Legalis 
poți consulta nu doar decizii publicate în Monitorul Oficial, ci și decizii comentate, incluse în colecțiile 
semnate de autorul Radu Chiriță. În tutorialul de astăzi vom explica cum poți folosi instrumentele 
speciale de căutare dezvoltate pentru jurisprudența CEDO. 
 

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.  
 

 
 

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