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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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Noi dispoziții în domeniul urbanismului 

 

În Monitorul Oficial nr. 898 din 3 decembrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 302/2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

 
Principalele prevederi 

 Avizarea documentaţiilor de interes general – toate categoriile din domeniul amenajării 
teritoriului, precum şi din domeniul urbanismului iniţiate de autorităţile şi instituţiile 
administraţiei publice – se face fără perceperea de taxe şi/sau tarife. 

 

În Monitorul Oficial nr. 898 din 3 decembrie 2015 a fost publicată Legea nr. 303/2015 pentru 

modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din 

O.U.G. nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul. 

Principalele prevederi 

 termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, pe 
bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la 
intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 10 ani de la data 
depăşirii termenului de valabilitate; 

 termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în 
anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de 
urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018. 

 

Noua Lege a emisiunilor de obligațiuni ipotecare a fost publicată 

În Monitorul Oficial nr. 902 din 4 decembrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare. 

Principalele prevederi 

 legea are drept scop stabilirea cadrului general și a condițiilor pentru emisiunea de obligațiuni 
ipotecare de către emitenți, persoane juridice române, precum și reglementarea drepturilor și 
obligațiilor conferite de acestea deținătorilor lor; 

 legea reglementează: activitatea de emisiune de obligațiuni ipotecare; portofoliul de creanțe; 
emisiunea de obligațiuni ipotecare; prevederi speciale privind administrarea portofoliului de 
creanțe și falimentul emitenților; dizolvarea emitentului; secretul bancar și protecția datelor cu 
caracter personal; sancțiuni; 

 în situația în care debitorul cedat este consumator, persoană fizică, astfel cum este acesta 
definit la art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, 
legislația din domeniul protecției consumatorilor se aplică prioritar. 

 legea intră în vigoare la 90 de zile de la publicare, cu excepția prevederilor art. 58, care intră în 
vigoare la 3 zile de la publicare; la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Legea nr. 
32/2006 privind obligațiunile ipotecare și capitolul V „Cesiunea creanțelor ipotecareˮ, din 
Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. 
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  19 februarie a fost declarată „Ziua Brâncuși” 

În Monitorul Oficial nr. 901 din 4 decembrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 305/2015 privind declararea zilei de 19 februarie „Ziua Brâncuși”. 

 
Principalele prevederi 

 se declară ziua de 19 februarie „Ziua Brâncuși” ca sărbătoare națională; 

 autoritățile administrației publice centrale și locale pot organiza și/sau sprijini logistic și 
material manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile. 

RIL admis privind achizițiile publice 

În Monitorul Oficial nr. 898 din 3 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 20 din 5 octombrie 2015 a Completului competent să 
judece recursul în interesul legii referitoare la interpretarea și aplicarea 
unor dispoziții din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere 
al Curţii de Apel Suceava şi a stabilit că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28716 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, hotărârea pronunţată de către secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind 
executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a 
contractelor de achiziţie publică, poate fi atacată numai cu recurs. 
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  Noua CEPOL a fost instituită 

 

În Jurnalul Oficial nr. L 319 din 4 decembrie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/2219 privind 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de 
abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului. 
 

CEPOL instituită prin regulament înlocuiește și succedă CEPOL instituit prin Decizia 2005/681/JAI. CEPOL 
sprijină, dezvoltă, implementează și coordonează activități de formare pentru personalul responsabil cu 
aplicarea legii, punând accentul în mod deosebit pe protejarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale în contextul aplicării legii, în special în domeniile prevenirii și combaterii criminalității grave 
care afectează două sau mai multe state membre și a terorismului, menținerii ordinii publice, în special 
operațiunile polițienești internaționale desfășurate cu ocazia unor evenimente majore, de planificare și 
comandă a misiunilor Uniunii, care pot include și formarea în ceea ce privește competențele de conducere 
în materie de aplicare a legii și competențele lingvistice. 
 

Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 398 din 30 noiembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
Normele Legii ANL propuse spre modificare 
 

MDRAP a publicat pe data de 2 decembrie un proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, 
aprobate prin H.G. nr. 962/2001. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul propune, printre altele: 
 completarea programelor pe care le derulează ANL cu un nou program construcția de locuințe 
de serviciu; 
 preluarea de la autoritățile publice locale, doar a acelor terenuri destinate construcției de 
locuințe prin programele guvernamentale pentru care sunt viabilizate până la limita exterioară a 
perimetrului destinat construcțiilor; 
 modificarea vârstei până la cere pot primi repartiție pentru locuință tinerii, respectiv în cel mult 
36 luni de la împlinirea vârstei de 35  ani; 
 definirea noțiunii de „tânăr specialist din sănătate, fiind cuprinși în această categorii inclusiv 
medicii rezidenţi”, pentru a se evita orice confuzie cu privire la adresabilitatea categoriei de 
locuințe respective; 
 aplicarea modificării cotei ce revine ANL de la 3% la 5% din structura cheltuielilor la obiectivele 
de investiții cuprinse în toate programele implementate de ANL; 
 aplicarea prevederilor cu privire la valorificarea locuințelor realizate prin programul de 
construcții locuințe proprietate personală, realizate prin credit ipotecar, necontractate la data 
finalizării lucrărilor; 
 în ceea ce privește programul de construcții locuințe proprietate personală, realizate cu credit 
ipotecar, program propriu al ANL, există o serie de particularități în derularea programului 
constând în: 

• se adresează tuturor persoanelor cu cetăţenie română, care au împlinit vârsta de 18 ani şi 
care doresc să cumpere o locuinţă construită prin intermediul agenției, 
• pentru a putea cumpăra o locuinţă construită prin acest program, este nevoie de 
finanţare, reprezentată de un avans (depus de solicitant) şi de un credit ipotecar 
(contractat de la băncile partenere), 
• necesitatea și oportunitatea proiectelor este stabilită în colaborare cu autoritățile publice 
locale, luând în considerare și solicitările depuse de posibilii beneficiari, și înregistrați în 
baza de date gestionată de ANL, 
• tema de proiectare este stabilită de ANL, iar plafonul maximal de cost este aprobat de 
către Consiliul de Administrație al ANL,  
• locuințele se repartizează în baza unor criterii aprobate de Consiliul de Administrație al 
ANL. 

 Dezvoltarea construcţiei de locuinţe va conduce la revigorarea societăţilor comerciale având ca 
principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiţii în domeniul locuinţelor şi 
execuţia de lucrări de construcţii. 
 Stabilizarea personalului didactic şi medical, în special în municipii şi oraşele mari precum şi 
asigurarea unei locuinţe în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea personalul instituţiilor din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi 
administraţiei naţionale a penitenciarelor. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în 10 zile de la publicare. 

Normele Legii ANL propuse spre modificare  

MDRAP a publicat pe data de 2 decembrie un proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, 
aprobate prin H.G. nr. 962/2001 
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Decrete semnate 
 

MFP a elaborat bugetul de stat și al asigurărilor sociale de stat pe 2016 

 

  

• Decret pentru promulgarea Legii privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de 
garantare a depozitelor bancare; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
financiar; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 26/2015 pentru completarea art. 
12 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; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 38/2015 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 26/2015 
privind modificarea art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2014 pentru modifi-
carea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare; 

 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 4 decembrie proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2016 și al Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2016. 

Consultați proiectele: 
 Legea bugetului de stat pe anul 2016 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 
 
Alături de cele două proiecte, MFP a mai publicat și:  
 proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016; 
 bugetele ordonatorilor principali de credite: Administraţia Prezidenţială; Senatul României; 
Camera Deputaţilor; ICCJ; CCR; Secretariatul General al Guvernului; CLR; Curtea de Conturi; 
Consiliul Concurenţei; Avocatul Poporului; CNSAS; CNA; MAI; MAE; MADR; MApN; Ministerul 
Culturii; MCSI; MEN; MT; Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri; 
Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Energiei; Ministerul pentru Consultare Publică și 
Dialog Civic; MFP; MFP - Acţiuni Generale; Ministerul Fondurilor Europene; MJ; MDRAP; MMFPSPV; 
PICCJ; MS; MMAP; SRI; SIE; SPP; STS; CNCD; Academia Română; ICR; CSM; CES;  CNSC; Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului; ANI; Autoritatea Electorală Permanentă; Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Autoritatea Naţională Sanita-
ră Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; AGERPRES; Oficiul Naţional de Prevenire şi Combate-
rea Spălării Banilor; SRR; SRT; Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat; Secreta-
riatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989; Autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice 
pot fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro,  până la data adoptării de către Guvern. 
 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiect_buget2016/PROIECTLEGEbugetdestat2016_04122015.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/BASS2016/ProiectLegeBASS2016_04122015.pdf
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Legislația privind libertățile de circulație 
în Uniunea Europeană 

 

Toate reglementările și jurisprudența relevante 
în materia libertăților de circulație 

reunite într-o singură culegere! 

Culegerea de faţă a fost concepută ca un instrument 
util pentru cei care studiază dreptul material al Uniunii 
Europene în domeniul libertăţilor de circulaţie, 
precum şi pentru cei care sunt practicieni şi au nevoie 
de sursele normative şi jurisprudenţiale relevante 
adunate într-o culegere cuprinzătoare pe care să o 
aibă la îndemână. 

Din cuprins 
 Selecţia celor mai importante acte normative 

privind: 
 Libera circulaţie a mărfurilor 
 Libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor 
 Libera circulaţie a capitalurilor şi plăţilor 

 Fişe sintetice ale surselor de drept primar, 
drept derivat şi jurisprudenţă relevantă 

 Tabele de corespondenţă cu reglementările 
anterioare 

 Ghid de utilizare a numărului CELEX 

 

 
 Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Legislația privind libertățile de circulație în Uniunea 
Europeană. Actualizat la 25.11.2015 
Coord. lect. univ. dr. Mihaela-Augustina Dumitraşcu  
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/legislatia_privind_libertatile_de_circulatie_in_uniunea_europeana_cod_588_actualizat_la_25_11_2015-p7051.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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NOUTĂŢILE LUNII DECEMBRIE ÎN LEGALIS 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole 
Ediția 2 

Republicarea Codului de procedură civilă, precum și nume-

roasele noutăți jurisprudențiale stau la baza acestei noi 

ediții a comentariului semnat de Ioan Leș, disponibil din 14 

decembrie, în Legalis, secțiunea Comentarii Online. 

Necesitatea unei noi ediţii a lucrării a reieşit din modificările 
legislative intervenite de la intrarea în vigoare a Codului şi 
până în prezent, dar mai ales din republicarea Codului de 
procedură civilă în aprilie 2015. 

Ediţia a doua a lucrării ţine cont nu numai de modificările 
legislative intervenite (sunt integrate modificările aduse prin 
Legea nr. 138/2014 ce vizează, îndeosebi, materia executării 
silite şi sunt destinate să contribuie la accelerarea proce-
durilor de executare silită), ci şi de consideraţiile doctrinare 
elaborate în baza noii legislaţii procesual-civile şi, mai ales, 
de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare 
în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile 
Codului de procedură civilă. 

 
 

 
Alege acest comentariu și pentru că: 

 textul Codului corespunde formei republicate în aprilie 2015, comentariile din prima ediție fiind 

revizuite şi actualizate 

 prezintă o analiză a instituţiilor introduse prin noul Cod de procedură civilă: sesizarea Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor probleme de drept, contestaţia privind tergiversarea 

procesului, procedura de filtrare a recursurilor, procedura de soluţionare a cererilor de valoare 

redusă, procedura privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate 

 oferă conexiuni directe către actele normative, precum și către jurisprudența națională citată, 

conexiuni completate de tabele centralizatoare pentru deciziile relevante ale Curții Constituționale și 

cele ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.  

 
 
  

Noutăți Legalis® 

Creează contul tău Legalis® pe www.legalis.ro  

pentru a putea evalua gratuit primele 5 articole ale lucrării 

„Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția 2” 

http://www.legalis.ro/creeazacont/
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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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