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MFP a emis noi documentele financiar-contabile 

 

În Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul 
MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

 

Principalele prevederi 

 sunt cuprinse noi modele pentru:  
I. REGISTRELE DE CONTABILITATE: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea mare, 
Cartea mare (şah) 
II. MIJLOACE FIXE: Registrul numerelor de inventar; Fişa mijlocului fix; Bon de mişcare a 
mijloacelor fixe; (Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a 
unor bunuri materiale); Proces-verbal de recepţie (Proces-verbal de recepţie provizorie; 
Proces-verbal de punere în funcţiune) 
III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR: Notă de recepţie şi constatare de diferenţe; Bon de 
predare, transfer, restituire; Bon de consum [Bon de consum (colectiv); Listă zilnică de 
alimente+; Dispoziţie de livrare; Aviz de însoţire a mărfii; Fişă de magazie; Fişă de evidenţă 
a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă; Listă de inventariere *Listă de 
inventariere; Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)] 
IV. MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI: Chitanţă (Chitanţă pentru operaţiuni în valută); 
Dispoziţie de plată/încasare către casierie; Registru de casă *Registru de casă; Registru de 
casă (în valută); Registru de casă (în valută)+; Borderou de achiziţie *Borderou de achiziţie 
(de la producători individuali)+; Decont pentru operaţiuni în participaţie 
V. SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL: Stat de salarii; Ordin de deplasare 
(delegaţie) *Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale)+; 
Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe); Decont de cheltuieli valutare (transporturi 
internaţionale) 
VI. CONTABILITATE GENERALĂ: Notă de debitare-creditare; Notă de contabilitate; Fişă de 
cont pentru operaţiuni diverse *Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei)+; 
Balanţă de verificare (cu patru egalităţi) *Balanţă de verificare (cu patru egalităţi); Balanţă 
de verificare (cu cinci egalităţi); Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi); Balanţă de 
verificare (cu cinci egalităţi); Balanţă de verificare (cu şase egalităţi); Balanţă analitică a 
stocurilor]  
VII. ALTE SUBACTIVITĂŢI: Situaţia activelor gajate sau ipotecate (Situaţia bunurilor 
sechestrate); Decizie de imputare; Angajament de plată 

 fiecare entitate poate adapta, în funcție de necesități, modelele documentelor; 
 circuitul documentelor și numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri 

proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul 
entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității 
respective;  

 se aprobă documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de 
la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva 
persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilității nr. 82/1991, 
republicată; 

 prevederile se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016; 
 prin ordin se abrogă: a) Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile 

(M.Of. nr. 870 și 870 bis din 23 decembrie 2008); b) Ordinul nr. 2226/2006 privind 

utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din 

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (M.Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006). 
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  Noi modele de formulare emise de ANAF 

 
În Monitorul Oficial nr. 905 din 7 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul 
ANAF nr. 3.250/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 
1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau reținere la sursă. 

 Se înlocuiesc sau se modifică: 

 Declarație privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04; 
 Instrucțiunile de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», 

cod 14.13.01.04. 
 

În Monitorul Oficial nr. 914 din 10 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3495/2015 pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”. 

Principalele prevederi 

 noile caracteristici de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului sunt 
prevăzute în anexa ordinului; pe lângă modelul noului formular au fost publicate și 
instrucțiunile de completare; prevederile se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016. 

 

Nou cadru legislativ privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 

În Monitorul Oficial nr. 920 din 11 decembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul financiar. 

Principalele prevederi 

 lege stabileşte reguli şi proceduri privind redresarea următoarelor: a) instituţii de credit şi 
firme de investiţii, persoane juridice române; b) instituţii financiare, persoane juridice 
române, care sunt filiale ale unei instituţii de credit, ale unei firme de investiţii ori ale uneia 
dintre societăţile prevăzute la lit. c) sau d); c) societăţi financiare holding, societăţi financiare 
holding mixte şi societăţi financiare holding cu activitate mixtă, persoane juridice române; 
d) societăţi financiare holding-mamă din România, societăţi financiare holding-mamă din UE, 
societăţi financiare holding mixte-mamă din România, societăţi financiare holding mixte-
mamă din UE, persoane juridice române; e) sucursale stabilite pe teritoriul României ale 
instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii din state terţe; 

 legea cuprinde dispoziții privind: domeniul de aplicare, definiţii şi autorităţi; planificarea 
redresării şi a rezoluţiei; posibilitatea de soluţionare; sprijin financiar intragrup; intervenţie 
timpurie; rezoluţia; rezoluţia grupurilor transfrontaliere; relaţii cu state terţe; mecanismele 
de finanţare a rezoluţiei; sancţiuni administrative şi măsuri sancţionatoare; aplicabile 
firmelor de investiţii; aplicarea transfrontalieră a procedurilor de rezoluţie cu privire la 
sucursale; modificarea şi completarea unor acte normative; tranzitorii şi finale; 

 se modifica semnificativ o serie de acte, printre care: Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, OG nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
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Noi măsuri privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016 

În Monitorul Oficial nr. 923 din 11 decembrie 2015 a fost publicată 
O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri 
fiscal-bugetare. 

 Principalele prevederi 

 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de 
bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice 
se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în 
care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de 
referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în 
anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice; 

 cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale 
sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară 
brută/salariul lunar brut, indemnizația lunară brută de încadrare, se menține la același 
nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 
2015, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții; 

 în cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de 
drepturile corespunzătoare noilor condiții, la nivelul acordat pentru funcțiile similare în 
plată din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat; 

 valoarea de referință se menține și în anul 2016 la 600 lei; 
 prin ordonanță se modifică, abrogă sau se instituie unele derogări privind, printre altele: 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; O.U.G. nr. 103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice; O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar; Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat; Legea contabilității nr. 82/1991; O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria 
publică; O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului 
„Prima casă”; Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996; Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice; O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale; Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare 
de stat; O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate; Legea 
responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2015: a) indemnizațiile 
prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990; b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991; c) 
indemnizațiile prevăzute de O.G. nr. 105/1999; d) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 
309/2002; e) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005; f) cuantumul indemnizației 
președintelui Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 
16/2000; g) indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009; h) 
cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei 
Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România 
și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România; i) cuantumul sprijinului material 
acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei 
Oamenilor de Știință din România; j) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în 
temeiul Legii nr. 578/2004; k) indemnizația prevăzută de Legea nr. 118/2002. 
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   Regulamentele Senatului și Camerei Deputaților au fost modificate 

În Monitorul Oficial nr. 909 din 9 decembrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 80/2015 privind modificarea Regulamentului Senatului, 
iar în Monitorul Oficial nr. 915 din 10 decembrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 106/2015 privind modificarea Regulamentului Camerei 
Deputaților. 

 

Principalele prevederi 

 reexaminarea legii de către Camera Deputaților, în urma cererii făcute de Președintele 
României va avea loc în termenul prevăzut de Biroul permanent, care nu poate fi mai 
mare de 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se efectuează mai întâi de 
Camera Deputaților dacă aceasta a fost prima Cameră sesizată; 

 cererea Președintelui privind reexaminarea unei legi este de competența comisiei 
permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă 
respectivă; deputații pot depune propuneri de texte care au legătură cu problemele 
sesizate de Președintele României în cererea de reexaminare, în termenul prevăzut de 
Biroul permanent pentru depunerea amendamentelor; în cazul în care textele care au 
legătură cu cererea de reexaminare au fost modificate în totalitate sau parțial, legea, 
cuprinzând aceste texte reexaminate, se trimite Senatului; în cazul în care textele 
reexaminate nu au fost adoptate, legea se trimite Senatului în forma adoptată inițial de 
către Parlament; 

 în cazul în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare au fost modificate în 
totalitate sau parțial, legea adoptată, cuprinzând aceste texte reexaminate, se trimite 
Președintelui, în vederea promulgării. Dacă textele reexaminate nu au fost adoptate, 
legea se trimite Președintelui în forma adoptată inițial de către Parlament; 

 în cazurile de neconstituționalitate, Senatul reexaminează prevederile respective pentru 
punerea lor de acord cu decizia CCR. Senatul dezbate pe baza raportului Comisiei pentru 
constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor CEDO; 

 raportul Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării 
hotărârilor CEDO va cuprinde propuneri pentru punerea de acord a prevederilor declarate 
neconstituționale cu decizia CCR; în cazul unei obiecții de neconstituționalitate asupra 
tratatelor sau altor acorduri internaționale, procedura parlamentară se suspendă și se reia 
după publicarea deciziei Curții Constituționale; 

 în cazurile excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial 
privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau 
dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază 
a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia, președintele CCR va comunica președintelui 
Senatului încheierea prin care a fost sesizată CCR, indicându-i data până la care poate să 
trimită punctul său de vedere; 

 Comisia pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor 
CEDO întocmește un raport prin care înaintează plenului Senatului, sub forma unei 
inițiative legislative, prevederile care au fost puse în acord cu dispozițiile constituționale. 
Procedura poate fi declanșată și la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul 
membrilor Comisiei; 

 reexaminarea textelor declarate neconstituționale se face întâi de prima Cameră sesizată. 
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Prevederi din Statutul polițistului au fost declarate neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 906 din 8 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 637 din 13 octombrie 2015 
referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 
alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată 
de Mihaela Alina Haită Năcută în Dosarul nr. 14.046/3/2013 al Tribunalului București - Secția a 
II-a contencios administrativ și fiscal și constată că prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 
360/2002 privind Statutul polițistului sunt neconstituționale. 

 

Obiecție de neconstituționalitate admisă privind Legea administrației 
publice locale și instituția prefectului 

În Monitorul Oficial nr. 922 din 11 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 747 din 4 noiembrie 2015 referitoare 
la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind 
completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr. 
215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 
prefectul și instituția prefectului. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate ridicată 
și constată că dispozițiile Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administrației 
publice locale nr. 215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul 
și instituția prefectului sunt neconstituționale. 

 

HP admisă privind confirmarea redeschiderii urmăririi penale 

În Monitorul Oficial nr. 919 din 11 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 27 din 29 octombrie 2015 a Completului pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind 
interpretarea dispozițiilor art. 335 alin. (1) NCPP. 

Sesizarea a fost formulată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 524/44/2015 și viza dezlegarea 
următoarei chestiuni de drept: dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza 
art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea persoanei vătămate şi se 
dispune infirmarea ordonanţei procurorului şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă 
confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4). 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea şi a stabilit că: Redeschiderea urmăririi penale 
prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de 
cameră preliminară, atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic 
superior în procedura prevăzută de art. 336 şi urm. din Codul de procedură penală, cât şi în cazul 
infirmării dispuse din oficiu. 

 



 

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

  

6 

 
  Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura 
adopţiei, precum şi a altor acte normative 

 Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 
de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 

 Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 46/2008 - Codul 
Silvic 

 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006 

 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 privind revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a persoanelor 
intitulate „de etnie romă”  

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a 
României nr. 51/1991 

 Propunere legislativă pentru completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind 
Codul muncii 

 Propunere legislativă pentru modificarea Codului penal 
 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic 
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Noi formulare pentru raportarea de informații privind ajutoarele de stat 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 325 din 10 decembrie 2015 a fost publicat Regulamentul (UE) 2015/2282 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei în ceea ce privește formularele de notificare și 
fișele de informații (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Titlul este înlocuit modificat în „Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a 
articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene” și de asemenea noi formulare: 
Formular standard de notificare a ajutoarelor de stat în conformitate cu articolul 88 alineatul (3) din 
Tratatul CE și de furnizare a informațiilor privind ajutoarele ilegale, precum și fișe de informații 
suplimentare privind, printre altele: ajutoarele individuale regionale pentru investiții, schemele de 
ajutoare regionale pentru investiții, schemele de ajutoare regionale de exploatare, ajutoarele de stat 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare, privind ajutoarele pentru salvarea întreprinderilor aflate în 
dificultate, ajutoarele pentru salvare, ajutoarele de restructurare și/sau sprijinul temporar pentru 
restructurare, ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie. 
 

Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 406 din 7 decembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Tribunalului în cauza T-615/14 - Fútbol Club Barcelona/OAPI 

Tribunalul respinge acțiunea formulată de Fotbal Club Barcelona, care solicita înregistrarea ca 
marcă comunitară a conturului ecusonului său. Marca solicitată nu permite consumatorilor să 
identifice originea comercială a produselor și a serviciilor vizate prin cererea de înregistrare. 
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Direcția Generală Concurență (COMP) > post de economist-șef în domeniul concurenței, vacant de la 
1 septembrie 2016. Anunțul a fost publicat în JOUE CA 407 din 8 decembrie 2015. 

Studii: Titlu sau diplomă universitară: candidații trebuie să aibă o diplomă universitară, precum și un 
doctorat în domeniul economiei sau al econometriei, care să aibă legătură cu politica de concurență. 

Experiență profesională: candidații trebuie să aibă cel puțin 15 ani de experiență profesională 
postuniversitară, dobândită după obținerea calificărilor menționate anterior, din care cel puțin 10 ani 
într-o funcție de conducere în domenii relevante pentru postul vacant 

Înscriere: pe internet la adresa:  

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/, urmând instrucțiunile 
menționate la această adresă cu privire la diferitele etape ale procedurii. 

Data-limită: 29 ianuarie 2016, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). 
 
 

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.  
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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: 
 prin O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 s-a prevăzut ca locuinţele pentru 
tineri, destinate închirierii să poată fi cumpărate de chiriaşii acestora după 1 an de închiriere 
neîntreruptă, faţă de 3 ani cât era prevăzută anterior; 
 în acest context, pentru toate locuinţele finalizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 
89/2008 şi care sunt înregistrate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale 
trebuie asigurat cât mai urgent cadrul normativ necesar vânzării, prin trecerea lor în proprietatea 
privată a statului, potrivit legii; 
 în acest context, au mai fost trecute în proprietatea publică a statului încă 140 locuinţe care 
urmează să fie trecute în proprietatea privată a statului pentru a putea fi vândute către tineri. 
 
 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. 

O nouă serie de locuințe ANL vor putea fi vândute  

MDRAP a publicat pe data de 10 decembrie un proiect de hotărâre 
pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor 
necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea ANL, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora. 

Noi fapte pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal propuse de MFP 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 11 decembrie un 
proiect de hotărâre privind faptele pentru care se înscriu informaţii în 
cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Conform instrumentului de motivare, prin proiect se propune: 
 

 introducerea în anexă a unor fapte noi faţă de cele care se regăsesc în H.G. nr. 31/2003 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 75/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal, a căror săvârşire reflectă un comportament fiscal inadecvat; 
 eliminarea unor fapte care, în prezent, se regăsesc în anexa la H.G. nr. 31/2003, întrucât actele 
normative sau unele articole din acte normative care prevedeau şi sancţionau faptele au fost 
abrogate; 
 introducerea faptelor care, începând cu data de 1 ianuarie 2016, constituie contravenţii sau 
infracţiuni şi se sancţionează conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 abrogarea prevederilor H.G. nr. 31/2003. 
 
 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. 
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Ministerul Energiei și-a elaborat normele de organizare 
 

  

Conform instrumentului de motivare, scopul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului 
legislativ necesar înfiinţării, organizării şi funcţionării Ministerului Energiei, inclusiv prin stabilirea 
unor măsuri corespunzătoare de abrogare a unor acte normative. Având în vedere preluarea de 
către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a activității și a structurilor 
în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri se stabilește că numărul maxim de 
posturi pentru aparatul propriu al ministerului este de 267 de posturi, inclusiv demnitarii şi 
posturile aferente cabinetelor acestora. 

Ministerul Energiei a publicat pe data de 7 decembrie un proiect de 
hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea proprie. 

Strategia educaţiei şi formării profesionale pentru perioada 2015-2020 
a fost elaborată 

Ministerul Educației Naționale a publicat pe data de 7 decembrie un 
proiect de hotărâre a Guvernului privind Strategia educaţiei şi formării 
profesionale din România  pentru perioada 2015-2020. 

Conform instrumentului de motivare, prin Strategie se creează oportunități tuturor persoanelor 
pentru dezvoltarea personală şi profesională în vederea dobândirii calificărilor şi competenţelor 
relevante pentru piața muncii şi pentru creșterea competitivității economice, în contextul învățării 
pe parcursul întregii vieți. 
 
Strategia stabileşte patru obiective strategice, realizate fiecare printr-un set de direcţii de acţiune: 
 îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională (FP) pentru piaţa muncii; 
 creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională; 
 îmbunătăţirea calităţii formării profesionale; 
 dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale. 
 

Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale 2014-2015 
se prelungește 

Ministerul Sănătății a publicat pe data de 8 decembrie un proiect de 
hotărâre privind prelungirea până la data de 31 martie 2016 a aplicării 
prevederilor H.G. nr. 400/2014. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul prevede prelungirea prevederilor H.G. nr. 400/2014 
pentru aprobarea pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementea-
ză condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anii 2014-2015 până la data de 31.03.2016 şi asigurarea cadrului legal pentru acordarea asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a decontării serviciilor medicale, 
medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale contractate pentru trim. I 2016. 
 
 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. 
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Decrete semnate 

 
 

  

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 124/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaționale interguvernamentale la care România 
este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la 
Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2014 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale 
care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 
măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 

 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului 
marți, 8 decembrie, spre reexaminare, Legea pentru modificarea art. 
10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind 
pensiile facultative 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Confiscarea extinsă: între de ce și cât de mult? 
 

Follow the money! 

Lucrarea abordează o instituţie relativ recent introdusă în 
materie penală,confiscarea extinsă, instituţie ce nu este încă 
acomodată perfect în atmosfera represiunii. Europa se 
schimbă. Confruntată cu evidenţa unei strategii ineficiente în 
domeniul combaterii criminalităţii organizate transfrontalie-
re, Europa face un pas înainte. Ultima expresie a acestei noi 
politici penale este introducerea unor prerogative extinse de 
confiscare la dispoziţia autorităţilor judiciare. Actualmente, 
acestea au mijloacele de a depista, îngheţa, gestiona şi neu-
traliza produsele provenite din săvârşirea de infracţiuni şi în 
special banii, ce reprezintă combustibilul ce alimentează 
cartelurile criminale. 

Puncte forte: 
 probleme pe care le ridică aplicarea confiscării extinse 
 abordare interdisciplinară 
 ample referinţe bibliografice 
 receptare în dreptul penal român a mesajului original 

european 
 prezentarea prerogativelor extinse de confiscare 

 

 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Confiscarea extinsă: între de ce și cât de mult? 
Flaviu Ciopec  
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/confiscarea_extinsa_intre_de_ce_si_cat_de_mult_-p7056.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 
 

 

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

http://www.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/

