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Noul Guvern al României a fost numit 

 

În Monitorul Oficial nr. 854 din 17 noiembrie 2015 a fost publicat 
Decretul nr. 857/2015 pentru numirea Guvernului României. 

 

Principalele prevederi 

Noul Guvern are următoarea componență: 
1. Dacian Julien Cioloș - prim-ministru 
2. Vasile Dîncu - viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 
3. Costin Grigore Borc - viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu 
mediul de afaceri 
4. Lazăr Comănescu - ministrul afacerilor externe 
5. Petre Tobă - ministrul afacerilor interne 
6. Achim Irimescu - ministrul agriculturii și dezvoltării rurale 
7. Mihnea Ioan Motoc - ministrul apărării naționale 
8. Vlad Tudor Alexandrescu - ministrul culturii 
9. Victor Vlad Grigorescu - ministrul energiei 
10. Adrian Curaj - ministrul educației naționale și cercetării științifice 
11. Anca Dana Dragu - ministrul finanțelor publice 
12. Carmen Aura Răducu - ministrul fondurilor europene 
13. Raluca Alexandra Prună - ministrul justiției 
14. Cristiana Pașca Palmer - ministrul mediului, apelor și pădurilor 
15. Claudia-Ana Costea - ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 
16. Marius-Raul Bostan - ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională 
17. Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu - ministrul sănătății 
18. Elisabeta Lipă - ministrul tineretului și sportului 
19. Dan Marian Costescu - ministrul transporturilor 
20. Victoria-Violeta Alexandru - ministrul pentru consultare publică și dialog civic 
21. Ciprian Bucur - ministrul delegat, Departamentul pentru relația cu Parlamentul 
22. Dan Stoenescu - ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni 
23. Ioan-Dragoș Tudorache - șeful Cancelariei Primului-Ministru 

 

Proprietarii au dreptul să solicite situația cheltuielilor 
privind întreținerea defalcate 

În Monitorul Oficial nr. 846 din 13 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 277/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 

Principalele prevederi 

 la solicitarea scrisă a proprietarului, președintele și administratorul asociației de proprietari 
au obligația să elibereze în scris o adeverință prin care să prezinte situația cheltuielilor 
privind întreținerea, defalcate pe datoria de bază și penalități, precum și modalitatea de 
calcul al penalităților. 
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  Legea votului prin corespondență a fost publicată 

În Monitorul Oficial nr. 866 din 19 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modifi-
carea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente. 

 Principalele prevederi 

 Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt 
transmise alegătorului sunt următoarele:  

a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în 
care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;  

b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în 
care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un 
autocolant cu menţiunea „VOTAT”, prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite prin 
hotărâre a Guvernului. Alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul 
de vot prin corespondenţă;  

c) certificatul de alegător;  

d) instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care 
alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute 
la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în 
termenul prevăzut de lege;  

e) buletinul de vot prin corespondenţă; 

 alegătorul introduce buletinul de vot ce conţine opţiunea sa de vot în plicul interior, pe 
care îl sigilează; 

 alegătorul completează, datează şi semnează olograf certificatul de alegător; 

 alegătorul introduce plicul interior sigilat şi certificatul de alegător completat în plicul 
exterior, pe care îl sigilează; 

 plicul exterior sigilat poate fi depus la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală. Plicul 
exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de 
curierat pe cheltuiala sa; 

 plicurile exterioare sigilate trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, 
pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul 
biroului electoral pentru votul prin corespondenţă; 

 CN „Poşta Română“ – S.A. asigură predarea plicurilor exterioare sigilate, pe bază de 
borderou de predare-primire, biroului electoral pentru votul prin corespondenţă; 

 plicurile exterioare sigilate livrate după expirarea termenului sunt anulate fără a mai fi 
desigilate; 

 cheltuielile privind votul prin corespondenţă se suportă de la bugetul de stat, conform 
legii; 

 Guvernul asigură sediile şi dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă. 
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Noi dispoziții privind Comisiile examenelor organizare de INM, SNG 
și de avansare a unor magistrați 

În Monitorul Oficial nr. 861 din 19 noiembrie 2015 au fost publicate 8 
hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se 
modifică o serie de reglementări prin care se modifică dispoziții privind 
concursuri și examene organizare de INM și SNG, precum și de avansare 
a unor magistrați. 

 Principalele prevederi 

Hotărârile modificatoare cuprind dispoziții similare:  

La Comisia de organizare a concursurilor sau examenelor se mai adaugă ca membri și responsabilii 
de sală și supraveghetori, precum și alte persoane care desfășoară activitate pentru buna 
organizare a concursului. Prin excepție, aceste persoane sunt numite prin hotărâre a președintelui 
comisiei de organizare, de regulă, din aceleași categorii de personal ca și membrii comisiei.  

De asemenea, președintele comisiei de organizare a concursului stabilește fișe de atribuții pentru 
vicepreședinte și membrii comisiei, precum și instrucțiunile pentru responsabilii de sală și 
supraveghetori. 

 

Acte modificate: 

 Hotărâre Plenului CSM nr. 1045/2015 pentru modificarea Regulamentului privind con-
cursul de admitere și examenul de absolvire a INM - Hotărârea nr. 439/2006  

 Hotărâre Plenului CSM 1046/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea 
și desfășurarea concursului de admitere în magistratură - Hotărârea nr. 279/2012  

 Hotărâre Plenului CSM 1047/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea 
și desfășurarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri - Hotărârea nr. 
173/2007  

 Hotărâre Plenului CSM nr. 1048/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului 
de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de 
conducere a judecătorilor și procurorilor - Hotărârea nr. 320/2006 

 Hotărâre Plenului CSM nr. 1049/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului 
privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari - 
Hotărârea nr. 581/2006  

 Hotărâre Plenului CSM nr. 1050/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și 
procurorilor - Hotărârea nr. 621/2006  

 Hotărâre Plenului CSM nr. 1051/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la 
ICCJ - Hotărârea nr. 74/2012  

 Hotărâre Plenului CSM nr. 1052/2015 pentru modificarea Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-
asistent la ICCJ - Hotărârea nr. 293/2007  
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PICCJ a stabilit norme privind răspunderea disciplinară 
a personalului asimilat magistraților 

În Monitorul Oficial nr. 865 din 19 noiembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul PICCJ nr. 140/2015 privind răspunderea disciplinară a 
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor 
din cadrul Ministerului Public. 

 Principalele prevederi 

 constituie abateri disciplinare: a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probității 
profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării 
atribuțiilor de serviciu; b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și 
interdicții privind judecătorii și procurorii; c) folosirea funcției deținute pentru a obține un 
tratament favorabil din partea autorităților sau intervențiile pentru soluționarea unor 
cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei 
ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii; 
d) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor 
politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu; e) nerespectarea confidențialității lucrărilor 
care au acest caracter; f) nerespectarea în mod nejustificat și repetat a termenelor 
prevăzute pentru soluționarea lucrărilor; g) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de 
serviciu; h) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență; i) absențe nemotivate 
de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea parchetului; 
j) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, avocați, 
experți, martori sau justițiabili; k) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile 
de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată 
transparența fondurilor; 

 sancțiunile disciplinare care se pot aplica, proporțional cu gravitatea abaterilor, sunt: 
a) avertismentul; b) diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu până la 15% pe 
o perioadă de la o lună la 3 luni; c) suspendarea din funcție pentru o perioadă de la o lună la 
3 luni; d) eliberarea din funcție 

13 noiembrie declarată Ziua Limbii maghiare 

În Monitorul Oficial nr. 852 din 17 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 279/2015 pentru instituirea Zilei Limbii maghiare. 

Principalele prevederi 

 anual, cu prilejul sărbătorii Zilei Limbii maghiare, în localitățile în care trăiesc membri ai 
comunității maghiare se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători; 

 autoritățile administrației publice locale, organizațiile nonguvernamentale interesate pot 
sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile; 

 Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de 
servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările 
dedicate acestei sărbători. 
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  Noi măsuri pentru reducerea riscului seismic 

În Monitorul Oficial nr. 863 din 19 noiembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente. 

Principalele prevederi 

 Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum 
şi persoanele juridice care au în administrare construcţii au obligaţia să acţioneze pentru: 
a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor din proprietate sau din 
administrare; b) expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa 
fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a construcţiilor existente care prezintă 
niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor 
acţiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi fundamentării 
măsurilor de intervenţie; c) transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a 
încadrării construcţiei în clasă de risc seismic către autorităţile administraţiei publice 
locale competente, precum şi către ANCPI, în termen de 30 de zile de la data primirii 
raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării, în condiţiile legii, a monitorizării 
acţiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv înscrierii în partea I a cărţii funciare 
a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată construcţia existentă; 
d) aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor definite la alin. (6), în funcţie 
de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică; 

 

Hotărâre prealabilă admisă privind chiriile imobilelor 
de interes public retrocedate 

În Monitorul Oficial nr. 860 din 18 noiembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 30 din 5 octombrie 2015 a Completului pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la H.G. nr. 507/2014 
pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor 
retrocedate și afectate unor destinații de interes public. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Tribunalul Mureș - Secția civilă, în 
dosarul nr. 1.177/308/2014 și stabilește că: „În aplicarea și interpretarea articolului unic din H.G. 
nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate 
unor destinații de interes public, actualizarea cu indicele prețului de consum aferent perioadei 
cuprinse între luna aprilie a anului 2007 și luna mai a anului 2014 se aplică și cu privire la chiriile 
lunare prevăzute în anexa H.G. nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente 
imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale 
art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut 
cultelor religioase din România și ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor 
bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din 
România, cu modificările și completările ulterioare, datorate anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 
507/2014.” 
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  NCPP: Noi dispoziții au fost declarate neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 861 din 13 noiembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 591 din 1 octombrie 2015 referitoare 
la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 440 alin. (1) și (2) 
din Codul de procedură penală. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională: 

 a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate și constată că:  

Sintagma „dacă cererea este vădit nefondată” din cuprinsul dispozițiilor art. 440 alin. (2) 
din Codul de procedură penală este neconstituțională. 

 a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 440 alin. (1) 
din Codul de procedură penală. 

 

RIL admis privind noțiunea de „nevăzător” 

În Monitorul Oficial nr. 864 din 19 noiembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 16/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind noțiunea de „nevăzător” din art. 47 alin. (2) din 
Legea nr. 19/2000. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Avocatul Poporului și stabileşte 
următoarele: „în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, noțiunea de «nevăzător» se 
referă exclusiv la cecitatea absolută.” 

 

Hotărâre prealabilă admisă privind produsele cu efecte psihoactive 

În Monitorul Oficial nr. 860 din 18 noiembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 25 din 8 octombrie 2015 a Completului pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la 
interpretarea și aplicarea art. 16 din Legea nr. 194/2011. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Suceava - Secția penală și pentru 
cauze cu minori prin Încheierea din 8 iulie 2015, pronunțată în dosarul nr. 2.747/40/2014 și 
stabilește că: 

Subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea 
operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de 
acte normative în vigoare, poate fi orice persoană fizică sau juridică. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învăţă-
mântului preuniversitar 

 Proiect de Lege pentru modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 cu privire la 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din O.U.G. nr. 120/2002 privind aproba-
rea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat 

 Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru 
continuarea studiilor liceale şi profesionale 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

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

 Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii-repausul 
săptămânal 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică 

 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului 

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

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

 Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea 
memoriei naţionale antitotalitare 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere pentru completarea Legii nr. 94/1992, privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi 

 Propunere pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale 
 Propunere pentru modificarea art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor 
 Propunere pentru modificarea şi completarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 Propunere pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale 
 Propunere pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României nr. 51/1991 
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Directiva privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi a fost abrogată 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 301 din 18 noiembrie 2015 a fost publicată Directiva (UE) 2015/2060 a Consiliului din 
10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CEE privind impozitarea veniturilor din economii sub 
forma plăților de dobânzi. 
 

Cu anumite rezerve, Directiva se abrogă începând cu 1 ianuarie 2016. Directiva continuă să se aplice unor 
obligații din Directiva 2003/48/CE, precum și în ceea ce privește Austria până la 31 decembrie 2016, cu 
excepția următoarelor obligații:  

(a) obligațiile Austriei și obligațiile care le revin în consecință agenților plătitori și operatorilor 
economici stabiliți în această țară, prevăzute la articolul 12 din Directiva 2003/48/CE, care continuă să 
se aplice până la 30 iunie 2017 sau până la data la care obligațiile respective au fost îndeplinite; 
(b) obligațiile statelor membre și ale operatorilor economici stabiliți în acestea, prevăzute la articolul 4 
alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2003/48/CE, care continuă să se aplice până la 30 iunie 
2017 sau până la data la care obligațiile respective au fost îndeplinite; 
(c) orice obligație a Austriei și obligațiile ce le revin în consecință agenților plătitori stabiliți în această 
țară, care decurg direct sau indirect din procedurile menționate la articolul 13 din Directiva 
2003/48/CE și care continuă să se aplice până la 30 iunie 2017 sau până la data la care obligațiile 
respective au fost îndeplinite. 

 

 
 

Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 381 din 16 noiembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României a fost 
lansată în dezbatere publică 
 

MDRAP a publicat pe data de 17 noiembrie un proiect de lege pentru 
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României. 

Conform instrumentului de motivare, Strategia reprezintă viziunea asumată a Guvernului şi 
Parlamentului României privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035: 
„România 2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de 
viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”. 
 
Pentru a atinge viziunea de dezvoltare Strategia are cinci obiective generale pentru orizontul 2035: 
 asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin sprijinirea 

interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband;  
 creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în 

vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive; 
 dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și 

formarea zonelor urbane funcționale; 
 protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială.  

 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în 20 zile de la publicare. 

Instrucțiunile de completare a numărului de evidenţă a plății s-ar putea modifica 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 16 noiembrie un 
proiect de ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr. 
1870/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a 
numărului de evidenţă a plații. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul a fost motivat de prevederile din O.U.G. nr. 44/2015 
privind acordarea unor facilități fiscale care reglementează faptul că, „în scopul acordării anulării, pentru 
cota de 45,8% din dobânda datorată potrivit alin. (1) lit. b) şi c), sunt aplicabile în mod corespunzător 
prevederile art.  115 alin. (32) din Codul de procedură fiscală”. 
 
Prin urmare, în scopul punerii în aplicare a acestor dispoziţii legale, se impune utilizarea numărului de 
evidenţă a plăţii pentru stingerea creanţelor fiscale reprezentând dobândă/majorare de întârziere, 
stabilită printr-o decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii, pentru preluarea acestuia de către 
contribuabil în documentul de plată.  
 

 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. 

 



 

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

 

  

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul meteorologiei; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea 
fermelor şi exploataţiilor agricole; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 64/2014 pentru modificarea Legii 
nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 
decembrie 2014; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 36/2015 privind completarea 
O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului 
miercuri, 18 noiembrie, spre reexaminare, Legea privind reglementa-
rea marketingului înlocuitorilor laptelui matern. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Executarea silită transfrontalieră 
Instrument de consolidare a creditului 

 

Abordare critică a problematicii executării silite, 
cu propuneri şi soluţii concrete 

Noutate absolută 

Trecerea de la abordarea descriptivă a actelor norma-
tive în materia executării silite transfrontalieră la o 
abordare analitică, critică a problematicii, cu propu-
neri şi soluţii concrete. 

Puncte forte 

 analizarea normelor juridice interne în raport 
cu normele europene 

 abordare analitică, critică a problematicii, cu 
propuneri şi soluţii concrete 

 analiza normelor juridice din perspectiva princi-
piilor enunţate în noul Cod de procedură civilă 

 abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele 
de ramură, în special la normele procesuale atât 
de drept intern, cât şi de drept internaţional 

 ample referinţe bibliografice 

 index alfabetic 

 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Executarea silită transfrontalieră. Instrument de 
consolidare a creditului 
Sergiu Popovici 
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/executarea_silita_transfrontaliera_instrument_de_consolidare_a_creditului-p7032.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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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/
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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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